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ค ําน ํา

ปจจุบันนี้ คนที่เรียกตัววาเปนชาวพุทธโดยมาก เหมือนเปนคนไมมี
หลัก ราวกะถือลัทธวิา ชาวพุทธเปนคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัว
อยางไรก็ได

แทจริงนั้น การที่จะเปนอะไรหรือเรียกชื่อวาอยางไร ก็ตองมีหลักเกณฑ
สํ าหรับเปนเครื่องกํ าหนด หรือเปนมาตรฐาน ดังในหมูพุทธบริษัทเอง พระ
ภกิษุสงฆก็มีพระธรรมวินัยเปนมาตรฐาน เริ่มแตมีศีลเปนเครื่องกํ ากับความ
เปนอยูภายนอก

สวนในฝายคฤหัสถ อุบาสกอุบาสิกาก็มีคุณสมบัติและขอปฏิบัติที่เปน
เครื่องกํ าหนดเชนเดียวกัน แตคงจะเปนเพราะความเปลี่ยนแปลงในสังคม ทํ า
ใหวิถีชีวิตของชาวพุทธผันแปรไป หางเหินจากหลักพระศาสนา จนเหมือนวา
ไมรูจักตัวเอง

โดยปรารภสภาพเสื่อมโทรมเชนนั้น จึงไดรวบรวมขอธรรมที่เปนหลัก
ในการดํ าเนินชีวิต สํ าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปขึ้นมา เรียกวา “คูมือดํ าเนิน
ชีวิต” ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนเปนชื่อปจจุบันวา ธรรมนูญชีวิต

อยางไรก็ตาม หลักธรรมในธรรมนูญชีวิตนัน้ ยังมากหลากหลาย ตอมา
จึงไดยกเฉพาะสวนที่เปนแบบแผนของชีวิต คือ “คิหิวินัย” ออกมายํ้ าเนน โดย
เริ่มฝากแกนวกภิกษุในคราวลาสิกขา เพื่อใหชวยกันนํ าไปปฏิบัติเปนหลัก และ
เผยแพรแนะนํ าผูอื่น ตั้งแตครอบครัวเปนตนไป ในการที่จะสรางสรรคสังคม
ชาวพุทธไทย ใหเจริญงอกงามมีสันติสุขสืบไป

จากนั้นก็ไดเรียบเรียงหลัก “คิหิวินัย” นี้ พิมพรวมไวเปนสวนตนของ
ธรรมนูญชีวิต ตั้งชื่อวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ



วิสัยธรรม(ง)

คิหิวินัย คอื วินัยของคฤหัสถ หรือ วนิัยชาวบาน นี ้เปนชุดคํ าสอนเดิม
ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไวใน สิงคาลกสตูร และพระอรรถกถาจารยไดสรุป
ไวทายคํ าอธิบายวา “พระสูตรนี้ ชื่อวาคิหิวินัย” บงชัดถึงความสํ าคัญของพระ
สูตรนี้ พรอมกับเปนหลักฐานบงชี้วา ชาวพุทธฝายคฤหัสถก็มีขอปฏิบัติที่เปน
แบบแผนแหงชีวิตและสังคมของตน

เวลานี้ สังคมยิ่งเส่ือมถอย กาวลึกลงไปในปลักหลมแหงอบายมากยิ่ง
ขึน้ ถาจะใหสังคมมีอนาคตที่ควรหวัง ก็ถึงเวลาที่จะตองลุกขึ้นมาเรงรื้อฟน
หลัก “คิหิวินัย” ขึ้นมา ใหเปนแบบแผนแหงชีวิตและสังคมชาวพุทธ ถาคน
ไทยตั้งตนอยูในคิหิวินัย ก็มั่นใจไดวาสังคมไทยจะไมเพียงฟนตัวขึ้นจาก
วกิฤตเทานั้น แตจะกาวหนาไปในวิวัฒนไดอยางแนนอน

หวงัวา “มาตรฐานชวีติของชาวพทุธ" กลาวคอืคหิวินิยั ทีไ่ดตัง้ชือ่ใหมวา
"วนิยัชาวพทุธ" นี ้จะสมัฤทธิว์ตัถปุระสงคทีสั่มพนัธกบัธรรมนญูชวีติ

กลาวคือ หวังจะใหพุทธศาสนิกชนใช "วินัยชาวพุทธ" เปนเกณฑมาตร
ฐานสํ าหรับกํ ากับและตรวจสอบการดํ าเนินชีวิตของตน แลวกาวสูคุณสมบัติ
และขอปฏิบัติใน "ธรรมนูญชีวิต" เพื่อดํ าเนินชวีติใหดงีาม ประสบความส ําเรจ็
และเปนประโยชนยิง่ขึน้ไป ใหชีวิตและสังคมบรรลุจุดหมาย ที่เปยมพรอมทั้ง
ดวยอามิสไพบูลย และธรรมไพบูลย อยางยั่งยืนนาน

สํ าหรับผูที่กาวมาแลวดวยดีใน "ธรรมนูญชีวิต" ก็จะชื่นชมเห็น
ตระหนักในคุณคาของ "ภูมิธรรมชาวพุทธ" ทีป่ระชุมเปนระบบพรอมอยูตอ
หนา และใฝปรารถนาที่จะรูเขาใจปฏิบัติบํ าเพ็ญใหเจนจบ เพื่อบูรณาการเขาใน
ชีวิต ใหเปนวิสัยธรรมของตนสืบไป
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๑๒. คนไมหลงโลก (ชวีิตที่ไมถลํ าพลาด) ๕๘
ก. รูทันโลกธรรม ๕๘
ข. ไมมองขามเทวทูต ๕๙
ค. คํ านึงสูตรแหงชีวิต ๖๐

หมวดสาม คนกับคน ๖๑
๑๓.คนรวมชีวิต (คูครองที่ดี) ๖๑
ก. คูสรางคูสม ๖๑
ข. คูช่ืนชมคูระกํ า ๖๒
ค. คูศีลธรรมคูความดี ๖๓
ง. คูถูกหนาที่ตอกัน ๖๓
จ. ภรรยาพึงไดรับนํ้ าใจ ๖๔
๑๔.คนรับผิดชอบตระกูล (หัวหนาครอบครัวที่ดี) ๖๕
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู ๖๕
ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ  ๖๕
ค. ใสใจบุตรธิดา ๖๖
ง. ทํ าหนาที่ผูมากอน ๖๖
จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ ๖๖
๑๕.คนสืบตระกูล (ทายาทที่ดี) ๖๗
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ๖๗
ข. ปดชองทางที่เขามาของความเส่ือม ๖๘
ค. เช่ือมสายสัมพันธกับบุรพการี ๖๙
ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ๗๐
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๑๖. คนที่จะคบหา (มติรแทมิตรเทียม) ๗๑
ก. มิตรเทียม ๗๑
ข. มิตรแท ๗๒
ค. มิตรตอมิตร ๗๓
๑๗. คนงาน-นายงาน (ลูกจาง-นายจาง) ๗๔
ก. นายจางพึงบํ ารุงคนรับใชและคนงาน ๗๔
ข. คนรับใชและคนงานมีน้ํ าใจชวยเหลือนาย ๗๔
หมวดสี่ คนกับมรรคา ๗๕
๑๘.คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา (ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม) ๗๕
ก. เปนกัลยาณมิตร ๗๕
ข. ตั้งใจประสิทธิ์ความรู ๗๖
ค. มีลีลาครูครบทั้งส่ี  ๗๖
ง. มีหลักตรวจสอบสาม ๗๗
จ. ทํ าหนาที่ครูตอศิษย ๗๗
๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา (นกัเรียน นักศึกษา นักคนควา) ๗๘
ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา  ๗๘
ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ๗๙
ค. ทํ าตามหลักเสริมสรางปญญา ๗๙
ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต ๘๐
จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ๘๑
๒๐.คนใกลชิดศาสนา (อุบาสก อุบาสิกา)  ๘๒
ก. เก้ือกูลพระ ๘๒
ข. กระทํ าบุญ ๘๒
ค. คุนพระศาสนา ๘๓
ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาช้ันนํ า ๘๔
จ. หมั่นสํ ารวจความกาวหนา ๘๔
๒๑.คนสืบศาสนา (พระภิกษุสงฆ) ๘๕
ก. อนุเคราะหชาวบาน ๘๕
ข. หมั่นพิจารณาตนเอง ๘๕
๒๒.คนถึงธรรม (ผูหมดกิเลส)  ๘๗
บันทึกทายภาค ๙๐
แถลงความเปนมา ๑ ๙๓
แถลงความเปนมา ๒ ๙๕
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ภาค ๓ ภูมิธรรมชาวพุทธ ๙๙
ชุดที่ ๑ หลักใหญที่ตองรูไวแตตน    ๑๐๑
ก. หลักนํ าศรัทธา  ๑๐๑
๑. [1.1] (พระ)รัตนตรัย และ ไตรสรณะ      ๑๐๑
๒. [1.2] พุทธคุณยอ: พุทธคุณ 2 และ พุทธคุณ 3  ๑๐๒
๓. [1.3] พุทธคุณ 9  ๑๐๓
๔. [1.4] ธรรมคณุ 6  ๑๐๕
๕. [1.5] สังฆคุณ 9   ๑๐๖
ข. หลักนํ าปฏิบัติ  ๑๐๙ ๘
๖. [1.6] ไตรสกิขา และ พทุธโอวาท 3 ในระบบ สทัธรรม 3 - ปาพจน 2 - ไตรปฎก  ๑๐๙
๗. [1.7] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4   ๑๑๓
ค. หลักวัดจุดหมาย     ๑๑๔
๘. [1.8] เวปุลละ หรือ ไพบูลย 2  ๑๑๔
๙. [1.9] อัตถะ หรือ อรรถ 31  ๑๑๔
๑๐. [1.10] อัตถะ หรือ อรรถ 32  ๑๑๕
๑๑. [1.11] ภาวนา 4 และ ภาวิต 4    ๑๑๖

ชุดที่ ๒ หลักปฏิบัติทั่วไป               ๑๑๘
๑๒. [2.1] ธรรมมอีปุการะมาก 2     ๑๑๘
๑๓. [2.2] ธรรมคุมครองโลก 2      ๑๑๘
๑๔. [2.3] บคุคลหาไดยาก 2     ๑๑๙
๑๕. [2.4] บญุกริยิาวตัถ ุ3 ขยายเปน บญุกริยิาวตัถ ุ10    ๑๑๙
๑๖. [2.5] ทาน1    ๑๒๑
๑๗. [2.6] ทาน 22   ๑๒๑
๑๘. [2.7] ละ อกุศลมูล 3 เจริญ กุศลมูล 3  ๑๒๒
๑๙. [2.8] เวน ทุจริต 3 ประพฤติ สุจริต 3           ๑๒๓
๒๐. [2.9] ศีล 5 หรือ เบญจศีล        ๑๒๔
๒๑. [2.10] ศีล 8 หรือ อัฏฐศีล       ๑๒๕
๒๒. [2.11] หลีกเวน อบายมขุ 6 ดํ าเนินใน วัฒนมุข 6  ๑๒๘
๒๓. [2.12] อคต ิ4   ๑๓๐
๒๔. [2.13] พรหมวิหาร 4   ๑๓๐
๒๕. [2.14] สังคหวัตถุ 4          ๑๓๔
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๒๖. [2.15] ระงับ นิวรณ 5 พัฒนา ธรรมสมาธ ิข้ึนมาแทน   ๑๓๖
๒๗. [2.16] อุบาสกธรรม 5 และ สัปปุริสธรรม 7 ๑๓๘

ชุดที่ ๓ หลักที่ตองศึกษายิ่งขึ้นไป         ๑๔๑
ก. ภูมิธรรมพื้นฐาน    ๑๔๑
๒๘. [3.1] อริยสัจจ 4; กิจในอริยสัจจ 4; ธรรม จัดตามกจิในอริยสัจจ  4          ๑๔๑
๒๙. [3.2] ธรรมนิยาม 3; ไตรลกัษณ; นิยาม 5  ๑๔๕
๓๐. [3.3] ขนัธ 5 หรือ เบญจขนัธ  ๑๔๙
----. [ ] อายตนะภายใน 6 และ อายตนะภายนอก 6   ๑๕๐
๓๑. [3.4] ทวาร/ผสัสทวาร 6 และ ทวาร/กรรมทวาร 3   ๑๕๐
ข. โพธิปฏิปทา          ๑๕๓
๓๒. [3.5] โพธิปกขิยธรรม 37        ๑๕๓
๓๓. [3.6] ปจจยัแหงสมัมาทฏิฐ ิ2, บพุนมิติแหงมรรค 7 และ วฒุ ิ4    ๑๕๖
๓๔. [3.7] มรรคมอีงค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค    ๑๖๐
๓๕. [3.8] สตปิฏฐาน 4    ๑๖๒
๓๖. [3.9] (สมัมปั)ปธาน 4         ๑๖๔
๓๗. [3.10] อิทธิบาท 4         ๑๖๕
๓๘. [3.11] อินทรยี 5 และ พละ 5      ๑๖๖
๓๙. [3.12] โพชฌงค 7       ๑๖๗
๔๐. [3.13] ภาเวตพัพธรรม 2    ๑๖๘
ค. ปฏิเวธภูมิ  ๑๗๐
๔๑. [3.14] สงัโยชน 10      ๑๗๐
๔๒. [3.15] สุข 2                ๑๗๓
๔๓. [3.16] นิพพาน  2    ๑๗๓
๔๔. [3.17] อรยิบคุคล 4-8-2     ๑๗๔
พิเศษ: ผูศรัทธาควรทราบ     ๑๗๖
๔๕. [4.1/๔๕] สังเวชนยีสถาน 4          ๑๗๖

ความเปนมา และลักษณะทั่วไปของ “ภูมิธรรมชาวพุทธ” ๑๗๗
อักษรยอชื่อคัมภีร ๑๘๐



ภาค ๑

วินัยชาวพุทธ



วนิัยชาวพุทธ
∗

พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล
ชาวพุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ ที่จะตองปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง
วางฐานชีวิตใหมั่น

ชาวพทุธจะตองด ําเนนิชวีติทีด่งีาม และรวมสรางสรรคสงัคม
ใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้

กฎ ๑:  เวนชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทํ าใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ

๑. ไมทํ ารายรางกายทํ าลายชีวิต (เวนปาณาติบาต)
๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เวนอทินนาทาน)
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท)

ข. เวนอคติ (ความลํ าเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลํ าเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลํ าเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลํ าเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลํ าเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)
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THE BUDDHIST’S DISCIPLINE

∗

Just as Buddhist monks have the monks’ discipline to observe to be
virtuous, so Buddhists in general have the lay people’s discipline to keep
as code of standards.

SECTION ONE
Laying a Firm Foundation for Life

Buddhists are supposed to lead good lives and contribute to the
growth and stability of society in accordance with the lay people’s
discipline (gihivinaya) as follows.

Law 1: Refraining from 14 kinds of evils.

A. Refraining from the four kinds of kammakilesa (evil deeds that defile
one’s life), namely:
1. One does not do bodily harm or take life (i.e. abstaining from

pàõàtipàta).
2. One does not steal or violate property rights (i.e. abstaining from

adinnàdàna).
3. One does not commit sexual misconduct (i.e. abstaining from

kàmesumicchàcàra).
4. One does not speak falsely, lie or deceive (i.e. abstaining from

musàvàda).

B. Refraining from the four kinds of agati (bias or deviant conduct),
namely:
1. One is not biased on account of like (i.e. being without chandà-gati).
2. One is not biased on account of hate (i.e. being without dosà-gati).
3. One is not biased on account of fear (i.e. being without bhayàgati).
4. One is not biased on account of folly (i.e. being without mohàgati).
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ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเท่ียวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันม่ัวสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน

กฎ ๒:  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนํ าชีวิตไปในทางแหงความ
เจริญและสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศตัรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท

๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํ ากิจของเพื่อน
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
(๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
(๔) เม่ือเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทํ าชั่วก็เออออ
(๒) จะทํ าดีก็เออออ
(๓) ตอหนาสรรเสริญ
(๔) ลับหลังนินทา
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C. Refraining from the six kinds of apàyamukha (channels to the ruin of
property and life), namely:

1. One is not addicted to drink or drugs.
2. One does not revel, oblivious to time.
3 One is not bent only on entertainment.
4. One does not indulge in gambling.
5. One does not consort with evil friends.
6. One does not constantly laze around.

Law 2: Preparing resources for life on two fronts.

A. Choosing the people with whom one is to associate. One should
associate with people who will guide one’s life along a path that is
prosperous and constructive, by avoiding false friends and associating
only with true friends as follows:

1. Recognizing the four kinds of false friends or enemies in the guise of
friends (mittapañiråpaka):

1) The out-and-out robber, who only takes from his friend, has four
features

(1) He thinks only of taking.
(2) He gives just a little only to gain a lot.
(3) Only when he himself is in danger does he help his friend out.
(4) He associates with his friend only for his own sake.

2) The smooth talker has four features:
(1) He talks only of what is done and gone.
(2) He talks only of what has not yet come.
(3) He offers help that is of no use.
(4) When his friend has some business in hand, he always makes

excuses.

3) The flatterer has four features:
(1) He consents to [his friend’s] doing wrong.
(2) He consents to his doing right.
(3) He praises him to his face.
(4) He disparages him behind his back.
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๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
(๑) คอยเปนเพื่อนด่ืมน้ํ าเมา
(๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
(๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
(๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

๒. รูถงึมติรแท หรอื มติรดวยใจจรงิ (สุหทมติร) ๔ ประเภท
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔

(๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
(๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
(๓) เม่ือมีภัย เปนท่ีพึ่งพํ านักได
(๔) มีกิจจํ าเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก

๒) มติรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
(๑) บอกความลับแกเพื่อน
(๒) รักษาความลับของเพื่อน
(๓) มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
(๔) แมชีวิตก็สละใหได

๓) มิตรแนะนํ าประโยชน มีลักษณะ ๔
(๑) จะทํ าชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
(๒) แนะนํ าสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี
(๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
(๒) เพือ่นมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน
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4) The leader to ruin has four features:
(1) He is a companion in drinking.
(2) He is a companion in nightlife.
(3) He is a companion in frequenting shows and fairs.
(4) He is a companion in gambling.

2. Knowing of the four kinds of true friends or friends at heart
(suhadamitta):

1) The helping friend has four features:
(1) When his friend is off guard, he guards him.
(2) When his friend is off guard, he guards his property.
(3) In times of danger, he can be a refuge.
(4) When some business needs to be done, he puts up more money

than requested.

2) The friend through thick and thin has four features:
(1) He confides in his friend.
(2) He keeps his friend’s secrets.
(3) He does not desert his friend in times of danger.
(4) He will give even his life for his friend’s sake.

3) The good counselor has four features:
(1) He restrains his friend from doing evil or harm.
(2) He encourages him in goodness.
(3) He makes known to his friend what he has not heard before.
(4) He points out the way to happiness, to heaven.

4) The loving friend has four features:
(1) When his friend is unhappy, he commiserates.
(2) When his friend is happy, he is happy for him.
(3) When others criticize his friend, he comes to his defense.
(4) When others praise his friend, he joins in their praise.
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ข. จัดสรรทรัพย ที่หามาไดดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขยันหมั่นทํ างานเก็บออมทรัพย ดังผึ้งเก็บรวมนํ้ าหวานและเกสร
ขั้นที่ ๒ เมื่อทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ

• ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ และทํ าความดี
• ๒ สวน ใชทํ าหนาท่ีการงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจํ าเปน

กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ก. ทํ าทุกทิศใหเกษมสันต ปฏบิตัหินาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูก
ตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทศิที่ ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบดิามารดา ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้อง
หนา ดังนี้

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํ ากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํ ารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทํ าบุญอุทิศใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบตุร ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส
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B. Allocating the wealth one has acquired through right livelihood as
follows:

Stage 1: One should be diligent in earning and saving just as bees
collect nectar and pollens.

Stage 2: When one’s wealth accrues like a termites’ mound,
expenditure should be planned thus:
• One portion to be used for supporting oneself, supporting one’s

family, taking care of one’s dependents and doing good works.
• Two portions to be used for one’s career, earning one’s living.
• One portion to be put aside as a guarantee for one’s life and

business in times of need.

Law 3: Maintaining one’s relations towards the six
directions.

A. Rendering all the directions secure and peaceful by performing the
duties towards the people related to one in due accordance with their six
respective positions:

1st direction: As a son or daughter, one should honor one’s parents, who
are likened to the “forward direction,” as follows:

1. Having been raised by them, one looks after them in return.
2. One helps them in their business and work.
3. One continues the family line.
4. One conducts oneself as is proper for an heir.
5. After their passing away, one makes offerings, dedicating the

merit to them.

Parents help their children by:
1. Cautioning and protecting them from evil.
2. Nurturing and training them in goodness.
3. Providing them with an education.
4. Seeing to it that they obtain suitable spouses.
5. Bequeathing the inheritance to them at the proper time.
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ทศิที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย ผูเปรียบ
เสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพื่อบํ ารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคํ าแนะนํ า เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสํ าคัญ

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. แนะนํ าฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครือ่งคุมภัยในสารทศิ คือ สอนฝกศิษยใหใชวชิาเลีย้งชพีไดจรงิ

และรูจกัดํ ารงตนดวยดี ท่ีจะเปนประกนัใหดํ าเนินชวีติดีงามโดยสวสัดี
มีความสุขความเจริญ

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํ ารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้อง
หลัง ดังนี้

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหม่ิน
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํ า เอางานทุกอยาง
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2nd direction: As a student, one should show reverence to one’s teacher,
who is likened to the “right direction,” as follows:

1. One rises to greet the teacher and shows respect to him.
2. One approaches the teacher to attend him, serve him, consult him,

query him, receive advice from him, etc.
3. One hearkens well so as to cultivate wisdom.
4. One serves the teacher and runs errands for him.
5. One learns the subject respectfully and earnestly, giving the task

of learning its due importance.

A teacher supports his students by:

1. Teaching and training them to be good.
2. Guiding them to thorough understanding.
3. Teaching the subject in full.
4. Encouraging the students and praising their merits and abilities.
5. Providing a protection for all directions; that is, teaching and

training them so that they can actually use their learning to make a
living and know how to conduct themselves well, having a
guarantee for smoothly leading a good life and attaining happiness
and prosperity.

3rd direction: As a husband, one should honor and support one’s wife,
who is likened to the “rearward direction,” as follows:

1. One honors her in accordance with her status as wife.
2. One does not look down on her.
3. One does not commit adultery.
4. One gives her control of household concerns.
5. One gives her occasional gifts of ornaments and clothing.

A wife supports her husband by:

1. Keeping the household tidy.
2. Helping the relatives and friends of both sides.
3. Not committing adultery.
4. Safeguarding any wealth that has been acquired.
5. Being diligent in all her work.
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ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมติรสหาย ผูเปรียบเสมือนทิศ
เบื้องซาย ดังนี้

๑. เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีน้ํ าใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซือ่สัตยจริงใจ

มิตรสหายอนเุคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เม่ือเพือ่นประมาท ชวยรกัษาทรพัยสมบติัของเพือ่น
๓. ในคราวมีภัย เปนท่ีพึ่งได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํ ารุงคนรับใช และคนงาน ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องลาง ดังนี้

๑. จดังานใหทํ าตามความเหมาะสมกบัก ําลงั เพศ วยั ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จดัสวสัดิการดี มีชวยรกัษาพยาบาลในยามเจบ็ไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร

คนรับใช และคนงาน แสดงนํ้ าใจตอนายงาน ดังนี้
๑. เริ่มทํ างานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทํ าการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นํ าความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร
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4th direction: As a friend, one should conduct oneself towards one’s
friends, who are likened to the “left direction,” as follows:

1. One shares with them.
2. One speaks kindly to them.
3. One helps them.
4. One is constant through their ups and downs.
5. One is faithful and sincere.

Friends reciprocate by:

1. Protecting their friend when he is off guard.
2. Protecting their friend’s property when he is off guard.
3. Being a refuge in times of danger.
4. Not deserting their friend in times of hardship.
5. Respecting their friend’s family and relatives.

5th direction: As an employer, one should support one’s servants and
employees, who are likened to the “lower direction,” as follows:

1. One assigns them work in accordance with their strength, sex, age
and abilities.

2. One pays them wages commensurate with their work and
adequate for their livelihood.

3. One grants them fringe benefits by, for example, providing
medical care in times of sickness.

4. One shares with them a portion of any extra gain.
5. One gives them appropriate holidays and time to rest.

A servant or employee helps his employer by:

1. Starting work before him.
2. Stopping work after him.
3. Taking only what is given by his employer.
4. Doing his job well and seeking ways to improve on it.
5. Spreading a good reputation about his employer and his business.
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ทิศที ่๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือตอพระสงฆ
ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้

๑. จะทํ าสิ่งใด ก็ทํ าดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนํ าสั่งสอนใหต้ังอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชีแ้จงอธิบายทํ าสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดํ าเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกันรวมสรางสรรคสังคม
ใหสงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ

๑. ทาน เผ่ือแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พดูอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํ า)
๓. อัตถจริยา ทํ าประโยชนแกเขา (ชวยดวยกํ าลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตวัเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแก

ปญหา เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)
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6th direction: As a Buddhist, one should show reverence to the monks,
who are likened to the “upper direction,” as follows:

1. One acts towards them with goodwill.
2. One speaks to them with goodwill.
3. One thinks of them with goodwill.
4. One receives them willingly.
5. One supports them with the four requisites [almsfood, robes,

shelter and medicine].

Monks help lay people by:

1. Enjoining them from evil actions.
2. Enjoining them in goodness.
3. Assisting them with kind intentions.
4. Making known to them things not heard before.
5. Explaining and clarifying things they have already heard.
6. Pointing out the way to heaven, teaching them the way to

happiness and prosperity.

B. Helping one another for social harmony, i.e. helping one another and
contributing to creating social peace, stability and unity according to
the four principles for helpful integration (saïgahavatthu), namely:

1. dàna: giving, sharing (helping through money and material goods).
2. piyavàcà: amicable speech (helping through words).
3. atthacariyà: helpful action (helping through physical or mental

effort).
4. samànattatà: participation (helping through participation in

constructive action and problem solving; being equal by virtue of
the Dhamma and sharing both weal and woe).
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หมวดสอง

นํ าชีวิตใหถึงจุดหมาย

ก. จุดหมาย ๓ ข้ัน  ดํ าเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ

ขั้นที่ ๑ ทฏิฐธัมมิกัตถะ จดุหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มอีาชพีสุจรติ พึง่ตนเองไดทางเศรษฐกจิ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทํ าวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ

ทั้ง ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้งแกตนและผูอื่น

ขัน้ที ่๒ สัมปรายกิตัถะ จดุหมายขัน้เลยตาเหน็ หรอื ประโยชนเบือ้งหนา
ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเล่ือนลอย มีหลักยึดเหนี่ยว

ใหเขมแข็งมั่นใจ ดวยศรัทธา
ข) มคีวามภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการอันดีงาม ดวย

ความสุจริต
ค) มคีวามอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทํ าประโยชนตลอดมา ดวยนํ้ า

ใจเสียสละ
ง) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นํ าชีวิตและภารกิจไปได

ดวยปญญา
จ) มคีวามโลงจติมัน่ใจ มทีนุประกนัภพใหม ดวยไดท ําไวแตกรรมทีด่ี
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SECTION TWO
Steering Life to Its Objectives

A. Three levels of objectives. One should conduct one’s life so as to
attain the three levels of objectives (attha) as follows:

Level 1: diññhadhammikattha, i.e. the temporal objective or present
benefit

A) Enjoying good health, physical fitness, freedom from maladies,
and longevity.

B) Having work and income, having honest livelihood, and being
economically self-reliant.

C) Having good status, and gaining the respect of society.
D) Having a happy family, establishing a good reputation of one’s

family.
All the four objectives above should be righteously achieved and

utilized for the sake of oneself and others.

Level 2: samparàyikattha, i.e. the spiritual objective or further benefit.
A) Being endowed with warmth, deep appreciation and happiness;

being not lonesome or unfirm; having an ideal to adhere to so as
to be strong with faith.

B) Being proud of a clean life, of having done only wholesome
deeds with virtue.

C) Being gratified in a worthwhile life, in having always done what
is beneficial with sacrifice.

D) Being courageous and confident to resolve problems as well as
conduct one’s life and duties with wisdom.

E) Being secure and confident in having a guarantee for the future
life in consequence of having done only good deeds.
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ขัน้ที ่๓ ปรมตัถะ จดุหมายสงูสดุ หรอื ประโยชนอยางย่ิง
ก) ถงึถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไม

หวั่นไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิตโลง

โปรงเบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มีความสุข

ที่แท
ง) รูเทาทนัและท ําการตรงตามเหตปุจจยั ชวีติหมดจดสดใส เปนอยู

ดวยปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”

ข. จุดหมาย ๓ ดาน  จุดหมาย ๓ ขั้นน้ี พึงปฏิบัติใหสํ าเร็จครบ ๓
ดาน คือ

ดานที่ ๑ อตัตัตถะ จดุหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน
๓ ขั้นขางตน ซ่ึงพึงทํ าใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของ
ตนขึ้นไปใหไดใหถึง

ดานที่ ๒ ปรตัถะ จดุหมายเพือ่ผูอืน่ หรอื ประโยชนผูอ่ืน คอื ประโยชน
๓ ขั้นขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึง ดวยการชักนํ า
สนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลํ าดับ

ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จดุหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชมุชนหรอืสังคม รวมทัง้
สภาพแวดลอมและปจจยัตางๆ ซ่ึงพงึชวยกนัสรางสรรค บ ํารงุรกัษา
เพือ่เกือ้หนนุใหทัง้ตนและผูอืน่กาวไปสูจุดหมาย ๓ ขัน้ขางตน
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Level 3: paramattha, i.e. the highest objective or greatest benefit:
A) Having a secure, peaceful and stable mind, unshaken even when

affected by the ways of the world or confronted with vicissitudes
or changes.

B) Not being so distressed by clinging or attachment as to feel
disappointed or sorrowful; having a mind that is relieved, clear,
buoyant and free.

C) Being refreshed, cheerful, not sullen or depressed; being radiant
and free from suffering; enjoying genuine bliss.

D) Being well aware of causes and conditions and acting
accordingly; leading a life that is impeccable and bright;
conducting oneself with wisdom.

One who is able to attain from the second level of benefit upwards is
known as a wise man (paõóita).

B. Three fronts of objectives. These three levels of objectives should
be realized on all three fronts:

1st front: attattha, i.e. the objective for oneself or one’s own benefit; the
three levels of benefits explained above, which one should realize
for oneself or develop one’s life to attain.

2nd front: parattha, i.e. the objective for others or other people’s benefit;
i.e. the three levels of benefits explained above, which one should
help other people successively achieve by guiding and encouraging
them to develop their lives.

3rd front: ubhayattha, i.e. the mutual objective or benefit to both parties;
the collective benefit, happiness and virtue of the community or
society, including environmental conditions and factors, which we
should help create and conserve in order to help both ourselves and
others advance to the three levels of objectives mentioned above.
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ชาวพุทธชั้นนํ า
ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชั้นนํ า จะ

ตองมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยูในหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป
นอกจากรักษาวินัยชาวพุทธแลว ตองมีอุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เชือ่ประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระรัตนตรัย ไมหวั่น

ไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีลอุโบสถตาม

กาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุนอยลง ลดการเบียด
เบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทํ าดวยเรี่ยวแรงความ
เพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลังมงคล ไมหวัง
ผลจากการขออํ านาจดลบันดาล

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษศักดิ์สิทธิ์ นอก
หลักพระพุทธศาสนา

๕. ขวนขวายในการทะนุบํ ารุงพระพุทธศาสนา ใสใจริเริ่ม และสนับสนุนกิจ
กรรมการกุศล ตามหลักคํ าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

หมายเหตุ:
 วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทใน "สงิคาลกสูตร" พระไตรปฎก เลม ๑๑

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
 “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)
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BUDDHISTS OF THE LEADING TYPE

Those Buddhists who are referred to as upàsaka and upàsikà [Buddhist
lay followers] are considered Buddhists of the leading type. They must be
steadfast and firmly established in the [Buddhist] principles to serve as
examples for Buddhists in general. Apart from observing the Buddhist’s
discipline, they must possess the five qualities of Buddhist lay followers (upà
sakadhamma) as follows:

1. They have faith, their belief being endowed with wisdom; they are not
given to blind faith; they have confidence in the Triple Gem [the Buddha, the
Dhamma and the Sangha], neither being shaken nor faltering; they adhere to
the Dhamma as the principal and supreme cause.

2. They have morality; apart from maintaining themselves in the Five
Precepts and righteous livelihood, they should undertake the Eight
Observances on due occasions to develop themselves so that their lives and
happiness depend less on material needs, thus reducing harm and increasing
beneficence towards others.

3. They do not get carried away by superstition; they believe in deeds,
aspiring to results from their own deeds through their own effort in a rational
way; they are not excited by wildly rumored superstition, talismans or lucky
charms; they do not aspire to results from praying for miracles.

4. They do not seek the gift-worthy outside of this teaching; they do not
grasp at fields of merit, miracle workers or holy personalities that are outside
the Buddhist principles.

5. They apply themselves to supporting and helping with the Buddhist
cause; they attend to, initiate and support charity work in accordance with the
teaching of the Perfectly Enlightened One.

Notes
The Buddhist’s Discipline, a simplified version of “Part I: The Buddhist’s Life
Standards” in A Constitution for Living (revised in 1997), was completed on August 10,
2000. Then Dr. Somseen Chanawangsa revised the original English version to bring it in
line with the present revised edition.
The lay people’s discipline, gihivanaya, is the Buddha’s teaching in the Siïgàlakasutta
[D.III.180–193].
The five upàsakadhamma is from [A.III.206].



ภาค ๒

ธรรมนูญชีวิต



หมวดนํ า
คนกับความเปนคน

๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ
(สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น ส่ิงที่ทําใหมนษุย
เปนสัตวพเิศษ ไดแก สิกขา หรอืการศกึษา คอืการเรยีนรูฝกฝนพฒันา มนุษยที่
ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดาํเนนิชวีติ
ทีด่งีามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดาํรงอยูในสันตสุิขโดยสวสัดี

มนษุยทีจ่ะชือ่วาฝก ศกึษา หรอืพฒันาตน โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน ผู
เปนสมาชิกใหมของมนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติที่เปนตนทุน ๗ ประการ ที่
เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตทีด่งีาม หรอื รุงอรณุของการศกึษา ซ่ึงเปน
หลักประกนัของชวีติทีจ่ะพฒันาสูความเปนมนษุยทีส่มบรูณ ผูเปนสัตวประเสรฐิ
อยางแทจริง ดังนี้

๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยาง
ที่ดี คอื อยูรวมหรือใกลชิดกัลยาณชน เริ่มตนแตมีพอแมเปนกัลยาณมิตรใน
ครอบครัว รูจักคบคน และเขารวมสังคมกับกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนํา
และชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา
โดยเฉพาะใหเรยีนรูและพฒันาการสือ่สารสัมพนัธกบัเพือ่นมนษุยดวยเมตตา มี
ศรทัธาทีจ่ะด ําเนนิตามแบบอยางทีด่ ี และรูจักใชปจจยัภายนอก ทัง้ทีเ่ปนบคุคล
หนังสือ และเครื่องมือส่ือสารทัง้หลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู
และความดงีาม เพือ่นาํมาใชในการพฒันาชวีติ แกปญหา และทาํการสรางสรรค
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๒. สีลสัมปทา (ท ําศลีใหถงึพรอม) มวีนิยัเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
คอื รูจักจัดระเบียบความเปนอยูกิจกรรมกิจการและสิง่แวดลอมใหเอือ้โอกาส
แกการพฒันาชวีติ อยางนอยมศีลีขั้นพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่ถูกตองในความ
สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางเกื้อกูล
ไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุ ดวยการกินใช
ปจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
เกื้อหนุนการศึกษา การสรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาติ

๓. ฉนัทสัมปทา (ท ําฉนัทะใหถงึพรอม) มจิีตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือ
เปนผูมีพลังแหงความใฝรู ใฝดี ใฝทํา ใฝสรางสรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปน
เลิศ อยากชวยทํ าทุกส่ิงทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม ไม
หลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทําใหจมอยู
ใตวังวนแหงความมัวเมาและการแยงชิง แตรูจักใชอินทรีย มีตาทีด่ ู หทูีฟ่ง
เปนตน ในการเรยีนรู หาความสขุจากการศกึษา และมคีวามสุขจากการทาํส่ิงดี
งาม ดวยการใชสมองและมอืในการสรางสรรค

๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่
ความเปนคนจะใหถึงได คือ ระลึกอยูเสมอถึงความจริงแทแหงธรรมชาติของ
มนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ซ่ึงเมื่อฝกแลวจะประเสริฐเลิศสูงสุด
แลวตั้งใจฝกตนจนมองเหน็ความยากลาํบากอปุสรรคและปญหา เปนดจุเวททีี่
ทดสอบและพัฒนาสติปญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนยิ่งขึ้น
ไป จนเต็มสุดแหงศักยภาพ ดวยการพัฒนาที่พรอมทุกดาน ทั้งพฤติกรรม จิต
ใจ และปญญา
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๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทํ าทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ
ตามเหตุและผล คอื ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล
อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนําไปสูการพจิารณาไตรตรองสบืสวนคนควา
เปนทางเจรญิปญญา และเชื่อการกระทํ าวาเปนอํ านาจใหญสุดที่บันดาลชะตา
กรรม กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยูในอํ านาจเหตุผล แมจะใฝทํ าใหสํ าเร็จ
และดีงามสูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายในขอบเขตของเหตุปจจัยที่มี
และที่ทํ า ถึงสํ าเร็จก็ไมเหลิงลอย ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํ ารงจิตผองใสเปน
อิสระได ไมวูวามโวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัวเล่ือนไหลไปตาม
กระแสความตื่นขาวและคานิยม

๖. อัปปมาทสัมปทา (ทํ าความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูใน
ความไมประมาท คอื มีจิตสํานึกในความไมเที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความ
ไมคงที่ ไมคงทน และไมคงตัว ทั้งของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซ่ึงเปล่ียน
แปลงไปตามเหตุปจจยัทัง้ภายในและภายนอกตลอดเวลา ทาํใหนิง่นอนใจอยูไม
ได และมองเหน็คณุคาความสําคญัของกาลเวลา แลวกระตอืรอืรนขวนขวายเรง
ศกึษาและปองกนัแกไขเหตปุจจยัของความเสือ่ม และเสริมสรางเหตุปจจัยของ
ความเจริญงอกงาม โดยใชเวลาทั้งคืนวันที่ผานไปใหเปนประโยชนมากที่สุด

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทํ าโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิด
แยบคายใหไดประโยชนและความจริง คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน
คดิเปน เห็นส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปนไปในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
โดยใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะเพื่อใหเห็นความ
จริง หรือเพื่อใหเห็นแงดานที่จะใชใหเปนประโยชน กับทั้งสามารถแกไขปญหา
และจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญา ที่จะทําใหพึ่ง
ตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได

(สํ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๓๖/๓๖-๓๗)
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๒. คนสมบูรณแบบ
(สมาชิกแบบอยางของมนุษยชาติ)

คนสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือไดวาเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณ
คาอยางแทจริงของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกไดวาเปนคนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและ
สงัคมไปสูสันติสุขและความสวัสดี มีธรรมหรือคุณสมบัติ ๗ ประการ ดังตอไปนี้

๑. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่ง
ทัง้หลาย ที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดํ าเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหนาที่และ
ดํ าเนินกิจการตางๆ รูเขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รู
วา ตํ าแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาที่และความรับผิดชอบอยาง
ไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทํ าอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผล
สํ าเร็จที่เปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจนชั้น
สูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติตอ
โลกและชวีติอยางถกูตอง มจิีตใจเปนอสิระ ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น

๒. อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมาย และ
ความมุงหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตน
กระทํ า รูวาที่ตนทํ าอยูอยางนั้นๆ ดํ าเนินชีวิตอยางนั้น เพื่อประสงคประโยชน
อะไร หรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ ตํ าแหนง ฐานะ การงาน
อยางนั้นๆ เขากํ าหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทํ าอยู
ขณะนี้ เมื่อทํ าไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร ดังนี้
เปนตน ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา และ
ประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริงของชีวิต

๓. อตัตัญุตา รูตน คอื รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้น วาโดยฐานะ
ภาวะ เพศ กํ าลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน
บดันี้เทาไร อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม และทํ าการตางๆ ให
สอดคลองถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงาม
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ถึงความสมบูรณยิ่งขึ้นไป
๔. มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการ

บริโภค ในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติ
กิจและทํ าการตางๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริง
ทัง้หลาย ทํ าการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่พึง
ตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจของตน
แตทํ าตามความพอดีแหงเหตุปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวให
เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา

๕. กาลัญตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึง
ใชในการประกอบกิจ ทํ าหนาที่การงาน ปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น
เชน รูวา เวลาไหน ควรทํ าอะไร อยางไร และทํ าใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ให
ทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักกะเวลา และวาง
แผนการใชเวลาอยางไดผล

๖. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม และชุมชน รูการอัน
ควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา
ควรตองทํ ากิริยาอยางนี้ ควรตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มี
วฒันธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ ควรตอง
สงเคราะห ควรรับใช ควรบํ าเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ๆ เปนตน

๗. ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคล
วา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอน
อยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆ ดวยดีวา ควรจะคบหรือไม ไดคติ
อะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตํ าหนิ หรือจะแนะนํ าส่ังสอน
อยางไร จึงจะไดผลดี ดังนี้ เปนตน

ธรรม ๗ ขอนี ้ เรยีกวา สปัปรุสิธรรม แปลวา ธรรมของสปัปรุสิชน คือ
คนด ีหรือคนที่แท ซ่ึงมีคุณสมบัติของความเปนคนที่สมบูรณ
[ดูบันทึกทายภาค ขอ ๑ หนา ๙๐]                                 (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔)



หมวดหนึ่ง

คนกับสังคม

๓. คนมีศีลธรรม
(สมาชิกในหมูอารยชน)

คนมศีลีธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกไดวาเปนอารยชน มีธรรม คือ
คุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีสุจริตทั้งสาม คอื มคีวามประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ประการ

๑. กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทํ าส่ิงที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบ
ดวยกาย

๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดส่ิงที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบ
ดวยวาจา

๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดส่ิงที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบ
ดวยใจ

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗)

ข. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกตองตามทางแหงกุศลกรรม ๑๐
ประการ คือ
 ทางกาย ๓
๑. ละเวนการฆา การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน; มีเมตตากรุณา ชวย

เหลือเกื้อกูลสงเคราะหกัน
๒. ละเวนการแยงชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ; เคารพสิทธิใน

ทรัพยสินของกันและกัน
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๓. ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูอื่น; 
ไมขมเหงจิตใจ หรือทํ าลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน
 ทางวาจา ๔
๔. ละเวนการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลาวแตคํ าสัตย ไมจงใจพูดให

ผิดจากความจริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ
๕. ละเวนการพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก; พูดแตคํ าที่สมาน

และสงเสริมสามัคคี
๖. ละเวนการพูดคํ าหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแตคํ าสุภาพ นุม

นวลควรฟง
๗. ละเวนการพูดเหลวไหลเพอเจอ; พูดแตคํ าจริง มีเหตุมีผล มีสาร

ประโยชน ถูกกาลเทศะ
 ทางใจ ๓
๘. ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได; คิดให คิดเสียสละ ทํ าใจ

ใหเผ่ือแผกวางขวาง
๙. ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงที่จะทํ าลาย; ตั้งความ

ปรารถนาดี แผไมตรี มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน
๑๐. มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทํ าดีมีผลดี

ท ําชั่วมีผลชั่ว; รูเทาทันความจริงที่เปนธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็น
ความเปนไปตามเหตุปจจัย

ธรรม ๑๐ ขอนี ้ เรยีกวา กุศลกรรมบถ (ทางท ํากรรมด)ี บาง ธรรมจรยิา
บาง อารยธรรม บาง เปนรายละเอยีดขยายความสจุรติ ๓ ขอ ขางตนดวย คือ
ขอ ๑-๓ เปน กายสุจริต ขอ ๔-๗ เปน วจีสุจริต ขอ ๘-๑๐ เปน มโนสุจริต

(ม.มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๓)
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ค. อยางตํ่ ามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ขอตนนั้น เปนธรรมจริยา และ
เปนอารยธรรมที่ครบถวนสมบูรณ ทํ าคนใหเจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ แตผูใดยังไมมั่นคงในอารยธรรม ทานสอนวาผูนั้นพึงควบ
คมุตนใหไดในทางกายและวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤตติามหลกั
ศลี ๕ ทีเ่ปนสวนเบือ้งตนของธรรมจรยิา ๑๐ ประการนัน้ กย็งัจะไดชือ่วาเปน
คนมีศีลธรรม คือ

๑. เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิต
และรางกาย

๒. เวนจากอทินนาทาน ละเวนการลักขโมยเบียดบังแยงชิง ไมประทุษ
รายตอทรัพยสิน

๓. เวนจากกาเมสมุจิฉาจาร ละเวนการประพฤตผิิดในกาม ไมประทุษราย
ตอของรักของหวงแหน อันเปนการทํ าลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทํ า
วงศตระกูลของเขาใหสับสน

๔. เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ไมประทุษราย
เขา หรือประโยชนสุขของเขาดวยวาจา

๕. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมาส่ิงเสพติด อันเปนเหตุ
ใหเกิดความประมาทมัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ เชน ทํ า
ใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็เปนผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของ
ผูรวมสังคม

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗)
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๔. คนมีคุณแกสวนรวม
(สมาชิกที่ดีของสังคม)

สมาชกิทีด่ผูีชวยสรางสรรคสังคม มธีรรม คอื หลักความประพฤติ ดงันี้
ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจํ าใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญ
กวางขวางดุจพระพรหม ๔ อยาง ตอไปนี้

๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือ
ใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข

๒. กรณุา ความสงสาร คอื อยากชวยเหลอืผูอืน่ใหพนจากความทกุข
ใฝใจทีจ่ะปลดเปลือ้งบ ําบดัความทกุขยากเดอืดรอนของคนและสตัวทัง้ปวง

๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีสุข ก็มีใจ
แชมชื่นเบิกบาน เมื่อเห็นเขาทํ าดีงามประสบความสํ าเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป ก็
พลอยยินดีบันเทิงใจดวย พรอมที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน

๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามเปนจริง โดยวางจิต
เรียบสมํ่ าเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดี
หรอืชัว่ สมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไป
ตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม*

(ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕)

                                                                                                    
* กรณสี ําคัญอีกอยางหนึ่งที่ใชอุเบกขา คือ เมื่อเห็นคนที่ตนดูแล เปนอยูดี ตางขวนขวายในกิจหนาที่
ของตน ก็รูจักวางทีเฉยคอยดูโดยสงบ ไมเซาซี้จูจี้ ไมกาวกายแทรกแซง ทานแสดงอุปมาขอหนึ่งวา
อุเบกขานัน้ เหมือนดังนายสารถี เมื่อมาวิ่งถูกทางเรียบสนิทดี ก็นั่งคุมสงบนิ่งคอยดูเฉยอยู โดยนัย
นี ้ จงึแสดงความหมายของอุเบกขาอยางคลุมความวา ความรูจักวางทีเฉยดู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบ
ตนเองได หรือในเมื่อเขาควรตองไดรับผลสมควรแกความรับผิดชอบของตน

ดู วิสุทฺธิ.๓/๔๑ วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖; ๓/๑๑๒



วิสัยธรรม๓๔

๓๔

เมื่อมีคุณธรรมภายในเปนพื้นฐานจิตใจเชนนี้แลว พึงแสดงออกภาย
นอกตามหลักความประพฤติ ตอไปนี้

ข. บํ าเพ็ญการสงเคราะห คอื ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห หรอืธรรม
เครือ่งยดึเหนีย่วใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ที่เรียกวา สงัคหวัตถุ ๔
อยาง ดังตอไปนี้

๑. ทาน ใหปน คือ เอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือ
สงเคราะห ดวยปจจัยส่ี ทุน หรือทรัพยสินส่ิงของ ตลอดจนใหความรูความ
เขาใจ และศิลปวิทยา

๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคํ าสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง
แนะนํ าส่ิงที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคํ า
แสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกํ าลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมาน
สามัคคี เกิดไมตรี ทํ าใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน

๓. อัตถจริยา ทํ าประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และ
ขวนขวายชวยเหลอืกจิการตางๆ บ ําเพญ็สาธารณประโยชน รวมทั้งชวยแกไข
ปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทํ าตัวใหเขากับเขาได วางตน
เสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่ าเสมอกันตอคนทั้งหลาย
ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวมแกไข
ปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน

พดูส้ันๆ วา: ชวยดวยทุนดวยของหรือความรู; ชวยดวยถอยคํ า; ชวย
ดวยกํ าลังงาน; ชวยดวยการรวมเผชิญและแกปญหา

(ที.ปา. ๑๑/๑๔๐/๑๖๗)
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๓๕

๕.  คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน
(สมาชิกที่ดีของชุมชน)

คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน ซ่ึงจะชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดี มี
ธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้
ก. พึ่งตนได คอื ทํ าตนใหเปนที่พึ่งของตนได พรอมที่จะรับผิดชอบตนเอง ไม
ท ําตวัใหเปนปญหาหรอืเปนภาระถวงหมูคณะ หรอืหมูญาต ิ ดวยการประพฤติ
ธรรมส ําหรบัสรางทีพ่ึง่แกตนเอง (เรยีกวา นาถกรณธรรม) ๑๐ ประการ คือ

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย  คือ ดํ าเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้งทางกาย ทาง
วาจา มีวินัย และประกอบสัมมาชีพ

๒. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมาก
อนัใดเปนสายวิชาของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาใหชํ่ าชอง มี
ความเขาใจกวางขวางลึกซ้ึง รูชัดเจนและใชไดจริง

๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รูจักเลือกเสวนา
เขาหาที่ปรึกษาหรือผูแนะนํ าส่ังสอนที่ดี เลือกสัมพันธเกี่ยวของและถือ
เยี่ยงอยางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ดี ซ่ึงจะทํ าใหชีวิตเจริญงอกงาม

๔. โสวจัสสตา เปนคนที่พูดกันงาย คือ ไมดื้อรั้นกระดาง รูจักรับฟง
เหตุผลและขอเท็จจริง พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน

๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือเอาใจใสชวยเหลือธุระ
และกจิการของชนรวมหมูคณะ ญาติ เพือ่นพอง และของชมุชน รูจักใชปญญา
ไตรตรองหาวธิดี ําเนนิการทีเ่หมาะ ท ําได จัดได ใหสํ าเรจ็เรยีบรอยดวยดี



วิสัยธรรม๓๖

๓๖

๖. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คอื รักธรรม ชอบศึกษา คนควา สอบ
ถามหาความรูหาความจริง รูจักพูด รูจักรับฟง สรางความรูสึกสนิทสนมสบาย
ใจ ชวนใหผูอื่นอยากเขามาปรึกษาและรวมสนทนา

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหมั่นเพียร พยายามหลีกละ
ความชัว่ ประกอบความด ีบากบัน่ กาวหนา ไมยอทอ ไมละเลยทอดทิง้ธรุะหนาที่

๘. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภผล ผลงานและ
ผลสํ าเร็จตางๆ ที่ตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายาม
ของตนเองโดยทางชอบธรรม และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ

๙. สติ มีสติคงมั่น คือ รูจักกํ าหนดจดจํ า ระลึกการที่ทํ า คํ าที่พูด กิจที่ทํ า
แลว และที่จะตองทํ าตอไปได จะทํ าอะไรก็รอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ ไม
ผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเล่ือนลอย ไมประมาท ไมยอมถลํ าลงในทางผิดพลาด
ไมปลอยปละละเลยทิ้งโอกาสสํ าหรับความดีงาม

๑๐. ปญญา มปีญญาเหนืออารมณ คอื มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี รูชั่ว
คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูจัก
พจิารณาวนิจิฉยัดวยใจเปนอสิระ ท ําการตางๆ ดวยความคดิและมวีจิารณญาณ

(ที.ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๑)

ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอื่นที่เปนเพื่อนรวมงานรวม
กจิการ หรือรวมชุมชน ตลอดจนพี่นองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการ
อยูรวมกนั ทีเ่รยีกวา สาราณยีธรรม (ธรรมเปนเหตใุหระลกึถงึกนั) ๖ ประการ คอื

๑. เมตตากายกรรม ท ําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวัง
ดตีอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ
โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
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๒. เมตตาวจีกรรม พดูตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงส่ิงที่เปน
ประโยชน ส่ังสอนหรือแนะนํ าตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ
แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง

๓. เมตตามโนกรรม คดิตอกันดวยเมตตา คอื ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทํ า
ส่ิงที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน

๔. สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดย
ชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน

๕. สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริต
ดงีาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทํ าตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือเส่ือม
เสียแกหมูคณะ

๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพรับฟงความคิด
เหน็กัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสํ าคัญ ยึดถืออุดมคติ
หลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน

(ที.ปา. ๑๑/๓๑๗/๒๕๗)
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๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี
(สมาชิกที่ดีของรัฐ)

สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนใน
สังคมประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติดังนี้
ก. รูหลกัอธิปไตย คอื รูหลักความเปนใหญทีเ่รยีกวา อธิปไตย ๓ ประการ∗ ดงันี้

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี
เกยีรติภูมิ ของตนเปนใหญ กระทํ าการดวยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน
เปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่วทํ าดีดวยเคารพตน

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปน
ใหญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทํ าการดวยปรารภจะเอา
ใจหมูชน หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝายกุศล
ไดแกเวนชั่วทํ าดี ดวยเคารพเสียงหมูชน

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คอื ถือหลักการ ความจริง ความ
ถกูตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทํ าการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา
ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวางแจงชัด
และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความ
บริสุทธิ์ใจวา เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เปนประมาณอยาง
สามัญ ไดแก ทํ าการดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา

เมื่อรูอยางนี้แลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักขอ
๓ คือ ธรรมาธิปไตย

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑)
                                                                                                    
∗ ดู บันทึกทายภาค ขอ ๒ หนา ๙๐
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ข. มีสวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบที่จะชวยปอง
กันความเสื่อม นํ าไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ที่เรียกวา อปริหานิย-
ธรรม ๗ ประการ คือ

๑. หมัน่ประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิด
ชอบตามระดับของตน) โดยสมํ่ าเสมอ

๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกัน
ทํ ากิจทั้งหลายที่พึงทํ ารวมกัน

๓. ไมถืออํ าเภอใจใครตอความสะดวก บัญญัติวางขอกํ าหนดกฎเกณฑ
ตางๆ อันมิไดตกลงบัญญัติวางไว และไมเหยียบยํ่ าลมลางส่ิงที่ตกลงวาง
บญัญตักินัไวแลว  ถือปฏิบัติมั่นอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปนธรรมนูญ

๔. ทานผูใดเปนผูใหญมีประสบการณยาวนาน ใหเกียรติเคารพนับถือ
ทานเหลานั้น มองเห็นความสํ าคัญแหงถอยคํ าของทานวาเปนส่ิงอันพึงรับฟง

๕. ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี มิใหมีการขมเหงรังแก
๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจํ าชาติ อันเปน

เครื่องเตือนความทรงจํ า เราใหทํ าดี และเปนที่รวมใจของหมูชน ไมละเลย พิธี
เคารพบูชาอันพึงทํ าตออนุสรณสถานเหลานั้นตามประเพณี

๗. จัดการใหความอารักขา บํ ารุง คุมครอง อันชอบธรรม แกบรรพชิต
ผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซ่ึงเปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของ
ประชาชน เต็มใจตอนรับและหวังใหทานอยูโดยผาสุก

(ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖)

นอกจากนี้ พึงประพฤติตนเปนผูครองเรือนและหัวหนาครอบครัวที่ดี
ตามหลักปฏิบัติในบทที่ ๑๒ วาดวยคนครองเรือนที่เลิศล้ํ า โดยเฉพาะขอ  จ.
ครองตนเปนพลเมืองที่ดี



วิสัยธรรม๔๐

๔๐

๗. คนผูนํ ารัฐ
(พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง)

ทานผูเปนใหญในแผนดิน ผูนํ า และผูปกครองรัฐ ตั้งตนแตพระเจา
จักรพรรดิ พระมหากษัตริย ตลอดจนนักปกครองโดยทั่วไป มีหลักธรรมที่
เปนคุณสมบัติ และเปนขอปฏิบัติ ดังนี้
ก. ทรงทศพิธราชธรรม คอื มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ ราชธรรม (ธรรม
ของพระราชา)  ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. ทาน ใหปนชวยประชา คอื บํ าเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือ
ทํ างานเพื่อใหเขาได มิใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอํ านวยบริการ จัดสรร
ความสงเคราะห อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวก
ปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข และให
ความสนับสนุนแกคนทํ าความดี

๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํ ารวมกายและวจีทวาร
ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่
เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน

๓. ปรจิจาคะ บ ําเพญ็กิจดวยเสยีสละ คอื สามารถเสยีสละความสขุ สํ าราญ
เปนตน ตลอดจนชวีติของตนได เพือ่ประโยชนสุขของประชาชน และความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง

๔. อาชชวะ ปฏบิัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติ
ภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน

๕. มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง
หยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล
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ละมุนละไม ควรไดความรักภักดี แตมิขาดยํ าเกรง
๖. ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามา

ครอบงํ าจิต ระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสขุสํ าราญและการ
ปรนเปรอ มคีวามเปนอยูสมํ ่าเสมอหรืออยูอยางงายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะ
บํ าเพ็ญเพียรทํ ากิจในหนาที่ใหบริบูรณ

๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด ไมวินิจฉัยความ
และกระทํ าการดวยอํ านาจความโกรธ มีเมตตาประจํ าใจไวระงับความเคืองขุน
วนิจิฉัยความและกระทํ าการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม

๘. อวิหิงสา มีอหิงสานํ ารมเย็น คือ ไมหลงระเริงอํ านาจ ไมบีบคั้นกดขี่
มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใดดวย
อาศัยความอาฆาตเกลียดชัง

๙. ขันติ ชํ านะเข็ญดวยขันติ คอื อดทนตองานที่ตรากตรํ า อดทนตอ
ความเหนื่อยยาก ถึงจะลํ าบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะ
ถกูยัว่ถกูหยนัดวยถอยค ําเสียดสีถากถางอยางใด กไ็มหมดก ําลังใจ ไมยอมละ
ทิง้กจิกรณยีทีบ่ ําเพญ็โดยชอบธรรม

๑๐. อวโิรธนะ มปิฏบิตัคิลาดจากธรรม คอื ประพฤตมิใิหผิดจากประศาสน-
ธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชา-
ราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม กไ็มขดัขนื การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม เพือ่
ประโยชนสุขของประชาชน ก็ไมขัดขวาง วางองคเปนหลัก หนักแนนในธรรม
คงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคํ าดีรายลาภสักการะหรือ
อฏิฐารมณอนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยง
ธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป

(ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖)



วิสัยธรรม๔๒
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ข. บํ าเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ คอื ปฏิบัติหนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ ที่
เรยีกวา จักรวรรดวิตัร (ธรรมเนยีมหรอืหนาทีป่ระจ ําของจกัรพรรด)ิ ๕ ประการ* คอื

๑. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คอื ยึดถือความจริง ความถูกตอง
ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรม เปนบรรทัดฐาน เคารพ
ธรรม เชดิชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวยตนเอง

๒. ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม คือ จัดอํ านวยการรักษา
คุมครองปองกันอันชอบธรรม แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน คือ คนภายใน∗∗

ขาราชการฝายทหาร ขาราชการฝายปกครอง ขาราชการพลเรือน นักวิชาการ
และคนตางอาชีพ เชนพอคาและเกษตรกร ชาวนิคมชนบทและชนชายแดน
พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม ตลอดจนสัตวเทาสัตวปก อัน
ควรสงวนพันธุทั้งหลาย

๓. อธรรมการปฏิเสธนา หามก้ันการอาธรรม คือ จัดการปองกันแกไข
มใิหการกระทํ าที่ไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง และความผิดความชั่ว
รายเดือดรอน เกิดมีขึ้นในบานเมือง ชักนํ าประชาชนใหตั้งมั่นในสุจริตและ
นยิมธรรม รวมทั้งจัดวางระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี

๔. ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร มิใหมีคนขัดสนยากไรใน
แผนดิน เชน จัดใหราษฎรทั้งปวงมีทางหาเลี้ยงชีพ ทํ ามาหากินไดโดยสุจริต

๕. ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญาและความดีงามยิ่ง
ขึน้ไป โดยมีที่ปรึกษาที่ทรงวิชาการทรงคุณธรรม ผูประพฤติดี ประพฤติชอบ
ผูไมประมาทมัวเมา ที่จะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หมั่นพบปะพระ
สงฆและนักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริง และถกขอ
ปญหาตางๆ อยูโดยสมํ่ าเสมอตามกาลอันควร เพื่อซักซอมตรวจสอบตนให
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๓ หนา ๙๑
∗∗หมายถึง พระมเหสี โอรส ธิดา ขาราชการในพระองค หรือคนในครอบครัวและในปกครองสวนตัว ซึ่งพึง
คุมครอง โดยใหการบํ ารุงเล้ียงอบรมสั่งสอน เปนตน ใหอยูสุขสงบและเคารพนับถือกัน
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เจริญกาวหนา และดํ าเนินกิจการในทางที่ถูกตองชอบธรรม ดีงาม และเปนไป
เพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง

(ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕)

ค. ประกอบราชสังคหะ คอื ทํ านุบํ ารุงทวยราษฎร ใหประชาชาติดํ ารงอยูใน
เอกภาพและสามัคคี ดวยหลักธรรมที่เรียกวา ราชสังคหวัตถุ (หลักการ
สงเคราะหประชาชนของพระราชา) ๔ ประการ คือ

๑. สัสสเมธะ ฉลาดบํ ารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายที่จะ
บํ ารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ

๒. ปรุสิเมธะ ฉลาดบ ํารงุขาราชการ คอื ปรชีาสามารถในนโยบายทีจ่ะบ ํารงุ
ขาราชการ ดวยการสงเสรมิคนดมีคีวามสามารถ และจดัสวสัดกิารใหด ีเปนตน

๓. สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสานประชาชนไวดวย
นโยบายสงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชย-
กรรม หรือดํ าเนินกิจการตางๆ ไมใหฐานะเหลื่อมล้ํ าหางเหินจนแตกแยกกัน

๔. วาชไปยะ มวีาทะดดูดืม่ใจ คอื รูจักพดู รูจักชีแ้จงแนะน ํา รูจักทกัทาย
ไถถามทุกขสุขราษฎรทุกชั้น แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง ทั้งประกอบดวยเหตุ
ผล เปนหลักฐาน มีประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรค แกไขปญหา เสริม
ความสามัคคี ทํ าใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ และความนิยมนับถือ

(สํ.ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐)

ง. ละเวนอคติ นกัปกครอง เมื่อปฏิบัติหนาที่ พึงเวนความลํ าเอยีง หรอืความ
ประพฤตทิีค่ลาดเคล่ือนจากธรรม ๔ ประการ

๑. ฉันทาคติ ลํ าเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลํ าเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลํ าเอียงเพราะหลงหรือเขลา
๔. ภยาคติ ลํ าเอียงเพราะขลาดกลัว

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๖/๑๙๖)



หมวดสอง

คนกับชีวิต

๘. คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ
(ชีวิตที่เลิศลํ้ าสมบูรณ)

คนทีม่ีความมั่นใจในชีวิตของตน จนไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงแมตอความ
ตาย ก็เพราะไดดํ าเนินชีวิตของตนอยูอยางดีที่สุด และไดใชชีวิตนั้นใหเกิดคุณ
ประโยชนคุมคากับการที่ไดเกิดมาแลวชาติหนึ่ง เรียกไดวาเปนอยูอยางผูมีชัย
ประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินชีวิต คนเชนนั้นคือผูที่ไดเขาถึงจุดหมายแหง
การมีชีวิต  และดํ าเนินชีวิตของตนตามหลักการตอไปนี้
ก. นํ าชีวิตสูจุดหมาย คือ ดํ าเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปนจุดหมายของ
การมีชีวิต ที่เรียกวา อัตถะ หรือ อรรถ ๓ คือ

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน ที่
สํ าคัญ คือ

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว
ข) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนที่ยอมรับในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทํ าวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทัง้หมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชน

สุขโดยชอบ ทั้งแกตนและผูอื่น
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๒. สัมปรายกิตัถะ จุดหมายขัน้เลยตาเหน็ หรอื ประโยชนเบือ้งหนา ที่
เปนคณุคาของชวีติ ซ่ึงใหเกดิความสุขล้ํ าลึกภายใน โดยเฉพาะ

ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการดีงามสุจริต
ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละบํ าเพ็ญประโยชน
ง) ความแกลวกลามั่นใจ ดวยมีปญญาที่จะแกปญหานํ าพาชีวิตไป
จ) ความโปรงโลงมัน่ใจ วาไดท ํากรรมด ีมหีลักประกนัวิถีสูภพใหม

๓. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางย่ิง คือ การมีปญญารู
เทาทันความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทํ าใหจิตใจเปนอิสระ

ก) ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงํ าดวยความผันผวนปรวนแปรตางๆ
ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในส่ิงใด
ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา
ง) เปนอยูและทํ าการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย

อัตถะ ๓ ขั้นนี้ จัดแบงใหมเปน ๓ ดานดังนี้
๑. อตัตัตถะ จดุหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน  คือ ประโยชน ๓

ขั้นขางตน ซ่ึงพึงทํ าใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง
๒. ปรัตถะ จดุหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอ่ืน คือ ประโยชน

๓ ขั้นขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพื่อนมนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชัก
นํ าสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลํ าดับ

๓. อุภยัตถะ จดุหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและ
ปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งทางวัตถุ เชน ปา แมนํ้ า ถนนหนทาง และทาง
นามธรรม เชน ศีลธรรม วัฒนธรรม ซ่ึงพึงชวยกันสรางสรรคบํ ารุงรักษา เพื่อ
เกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้นขางตน อยางนอยไมใหการ
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แสวงประโยชนตนสงผลกระทบเสียหายตอประโยชนสุขของสวนรวม ดังตัว
อยาง พระภิกษุเมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ยอมชวยรักษาสามัคคีแหงสงฆ อัน
เปนบรรยากาศที่เกื้อหนุนใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก และเจริญงอก
งามในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด

(ขุ.จู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙)

ข. ภายในทรงพลัง คอื มีกํ าลังที่เกิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติที่เปน
หลักประกันของชีวิต ซ่ึงทํ าใหเกิดความมั่นใจในตนเองจนไมมีความหวาดหวั่น
กลัวภัย เรียกวา พละ (ธรรมอันเปนกํ าลัง) มี ๔ ประการ กลาวคือ

๑. ปญญาพละ กํ าลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรูความเขาใจถูกตอง
ชัดเจน ในเรื่องราวและกิจการที่ตนเกี่ยวของ ตลอดไปถึงสภาวะอันเปน
ธรรมดาของโลกและชีวิต เปนผูกระทํ าการตางๆ ดวยความเขาใจเหตุผล และ
สภาพความจริง

๒. วิริยพละ กํ าลังความเพียร คอื เปนผูประกอบกิจทํ าหนาที่การงาน
ตางๆ อยูตลอดเวลา ดวยความบากบั่นพยายาม ไมไดทอดทิ้งหรือยอหยอน
ทอถอย

๓. อนวชัชพละ* กํ าลงัสจุรติ หรอืก ําลังความบรสุิทธิ ์คอืมคีวามประพฤติ
และหนาที่การงาน สุจริตไรโทษ สะอาดบริสุทธิ์ ไมมีขอที่ใครจะติเตียนได

๔. สังคหพละ กํ าลังการสงเคราะห คือ ไดชวยเหลือเกื้อกูล ทํ าตนให
เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย เปนสมาชิกที่มีคุณประโยชนของชุมชน

ตัวอยางเชน เปนขาราชการ พึงจํ าส้ันๆ วา รูงานดี ทํ าหนาที่ไมบกพรอง
มือสะอาด ไมขาดมนุษยสัมพันธ

(องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๙/๓๗๖)

                                                                                                    
* แปลตามศัพทวา กํ าลังการกระทํ าท่ีปราศจากโทษ
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ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น ซ่ึงใชเปนที่ยืนหยัดใหสามารถยึดเอาผลสํ าเร็จสูงสุดอัน
เปนที่หมายได โดยไมเกิดความสํ าคัญตนผิด ไมเปดชองแกความผิดพลาด
เสียหาย และไมเกิดส่ิงมัวหมองหมักหมมทับถมตน ดวยการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมที่เรียกวา อธิษฐาน (ธรรมเปนที่มั่น) ๔ ประการ คือ

๑. ปญญา ใชปญญา คอื ดํ าเนินชีวิตดวยปญญา ทํ ากิจการตางๆ ดวย
ความคดิ เมือ่ประสบเหตใุดๆ กไ็มวูวามตามอารมณหรอืหลงไปตามสิง่ทีเ่ยา
ยวน ศกึษาส่ิงตางๆ ใหมคีวามรูชดั หยัง่เหน็เหตผุล เขาใจภาวะของสิง่ทัง้หลาย
จนเขาถึงความจริง

๒. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํ ารงตนมั่นในความจริงที่รูชัดเห็น
ชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ จนถึงจริง
ปรมัตถ

๓. จาคะ เพิ่มพูนจาคะ คือ คอยเสริมหรือทวีความเสียสละ ใหเขมแข็ง
มกี ําลังแรงยิ่งขึ้นอยูเสมอ เพื่อปองกันหรือทัดทานตนไวมิใหตกไปเปนทาส
ของลาภสักการะและผลสํ าเร็จเปนตนที่ตนไดสรางขึ้น อันคอยลอเราเยายวน
ใหเกิดความยึดติด ลํ าพอง และลุมหลงมัวเมา ส่ิงใดเคยชินเปนนิสัย หรือเคย
ยึดถือไว แตผิดพลาด ไมจริง ไมถูกตอง ก็สามารถละไดทั้งหมดเริ่มแตสละ
อามิสจนถึงสละกิเลส

๔. อุปสมะ รูจักสงบใจ คือรูจักหาความสุขสงบทางจิตใจ ฝกตน ให
สามารถระงบัความมวัหมองดบัความขดัของวุนวายอนัเกดิจากกเิลสได ท ําจิตใจ
ใหสงบผองใสรูจักรสแหงสันต ิ คนทีรู่จักรสแหงความสขุอนัเกดิจากความสงบใจ
แลว ยอมจะไมหลงใหลมวัเมาในวตัถ ุหรอืลาภ ยศ สรรเสรญิ เปนตน โดยงาย

(ม.อุ. ๑๔/๖๘๒/๔๓๗)
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๔๘

๙. คนประสบความสํ าเร็จ
(ชีวิตที่กาวหนาและสํ าเร็จ)

ผูที่ตองการดํ าเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาประสบความสํ าเร็จ ไมวาจะ
ในดานการศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม พึงปฏิบัติตามหลักตอไปนี้
ก. หลักความเจริญ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนํ าชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง
ที่เรียกวา จักร (ธรรมประดุจลอทั้งส่ีที่นํ ารถไปสูจุดหมาย) ซ่ึงมี ๔ ขอ คือ

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยูถ่ินที่เหมาะ คือ เลือกหาถิ่นที่อยู หรือแหลง
เลาเรยีนด ําเนนิชวีติทีด่ ีซ่ึงมบีคุคลและสิง่แวดลอมทีอ่ ํานวยแกการศกึษา พฒันา
ชวีติ การแสวงธรรมหาความรู การสรางสรรคความดงีาม และความเจรญิกาวหนา

๒. สัปปรุสูิปสสยะ เสาะเสวนาคนด ีคอื รูจักเสวนาคบหา หรอืรวมหมูกับ
บุคคลผูรู ผูทรงคุณ และผูที่จะเกื้อกูลแกการแสวงธรรมหาความรู ความกาว
หนางอกงาม และความเจริญโดยธรรม

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตัง้ตนไวถูกวิถี คือ ดํ ารงตนมั่นอยูในธรรมและทาง
ด ําเนินชีวิตที่ถูกตอง ตั้งเปาหมายชีวิตและการงานใหดีงามแนชัด และนํ าตน
ไปถูกทางสูจุดหมาย แนวแน มั่นคง ไมพราสาย ไมไถลเชือนแช

๔. ปพุเพกตปญุญตา มทีนุดไีดเตรยีมไว ทนุดสีวนหนึง่ คอื ความมีสติ
ปญญา ความถนัด และรางกายดี เปนตน ที่เปนพื้นมาแตเดมิ และอกีสวนหนึง่
คอื อาศยัพืน้เดมิเทาทีต่วัมอียู รูจักแกไขปรบัปรงุตน ศกึษาหาความรู สรางเสรมิ
คณุสมบตั ิความดงีาม ฝกฝนความชํ านิชํ านาญเตรียมไวกอนแตตน ซ่ึงเมื่อมี
เหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะตอนรับความสํ าเร็จ สามารถสรางสรรค
ประโยชนสุข และกาวสูความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

   (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑)
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ข. หลักความสํ าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนํ าไปสูความสํ าเร็จแหงกิจการ
นั้นๆ ที่เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสํ าเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ขอ คือ

๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทํ าส่ิงนั้น และทํ าดวยใจรัก ตองการทํ าให
เปนผลสํ าเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทํ า มิใชสักวาทํ าพอใหเสร็จๆ หรือ เพียง
เพราะอยากไดรางวัลหรือผลกํ าไร

๒. วิริยะ พากเพียรทํ า คอื ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระทํ าส่ิงนั้นดวย
ความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง ไมทอถอย กาวไปขางหนา
จนกวาจะสํ าเร็จ

๓. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในส่ิงที่ทํ า และทํ าส่ิงนั้นดวยความ
คิด ไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเล่ือนลอย ใชความคิดในเรื่องนั้นบอยๆ เสมอๆ
ท ํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัวอุทิศใจ

๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ
ตรวจตราหาเหตผุล และตรวจสอบขอยิง่หยอนเกนิเลยบกพรองขดัของ เปนตน
ในส่ิงทีท่ ํานัน้ โดยรูจักทดลอง วางแผน วดัผล คดิคนวธิแีกไขปรบัปรุง
เปนตน เพื่อจัดการและดํ าเนินงานนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้นไป

ตัวอยางเชน ผูทํ างานทั่วๆ ไป อาจจํ าส้ันๆ วา รักงาน สูงาน ใสใจงาน
และท ํางานดวยปญญา

    (ที.ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓)

ค. หลกัเผลด็โพธญิาณ ด ําเนนิตามพระพทุธปฏปิทา ดวยการปฏบิตัติามธรรม
๒ อยางทีเ่ปนเหตใุหพระองคบรรลสัุมโพธญิาณ เรยีกวา อุปญญาตธรรม
(ธรรมที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระองคเอง) คือ

๑. อสนฺตุฏตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไมสันโดษในกุศลธรรม คือ ไมรูอิ่ม ไม
รูพอ ในการสรางสรรคความดีและสิ่งที่ดี

๒. อปปฺฏวิาณติา จ ปธานสมฺึ บ ําเพญ็เพยีรไมระยอ คอื เพียรพยายาม
กาวหนาเรื่อยไป ไมยอมถอยหลัง ไมยอมแพ ไมยอมทอถอยตออุปสรรค
และความเหน็ดเหนื่อยยากลํ าบาก (ที.ปา. ๑๑/๒๒๗/๒๒๓)
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๑๐. คนรูจักทํ ามาหาเลี้ยงชีพ
(ชีวิตที่เปนหลักฐาน)

คนทีจ่ะเรยีกไดวา รูจักหา รูจักใชทรพัย หรอืหาเงนิเปน ใชเงนิเปน เปน
คนท ํามาหากนิทีด่ ี ตัง้ตวัสรางหลักฐานได และใชทรพัยสมบตัใิหเปนประโยชน
เปนผูปฏบิตัหินาทีท่างเศรษฐกจิอยางถกูตอง กเ็พราะปฏบิตัติามหลกัธรรมตอไปนี้
ก. ขัน้หาและรกัษาสมบตัิ ปฏบิตัติามหลกัธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนปจจบุนั
หรือหลักธรรมอันอํ านวยประโยชนสุขขั้นตน ที่เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถ-
สังวัตตนิกธรรม* ๔ ประการ

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คอื ขยันหมั่นเพียร ในการ
ปฏบิัติหนาที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํ านิ
ชํ านาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี จัด
การและดํ าเนินการใหไดผลดี

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บ รักษา
โภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทํ าไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม 
ดวยกํ าลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเส่ือมเสีย

๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนาคบหาคน ไมคบ
ไมเอาอยางผูทีช่กัจูงไปในทางเสือ่มเสีย เลือกเสวนาศกึษาเยีย่งอยางทานผูรูผูทรง
คณุ ผูมคีวามสามารถ ผูนาเคารพนบัถอื และมคีณุสมบตัเิกือ้กลูแกอาชพีการงาน

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกํ าหนดรายไดและรายจาย เปน
อยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มี
ประหยัดเก็บไว

(องฺ.อฏก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙)
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๔ หนา ๙๑



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑

๕๑

ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เมื่อหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือ
หลักการแบงทรัพยเปน ๔ สวน ที่เรียกวา โภควิภาค ๔ คือ

 เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย  ๑ สวน ใชจายเล้ียงตน เล้ียงคนที่ควรบํ ารุง
เล้ียง และทํ าประโยชน
 ทวฺีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน
 จตตุถฺจฺ นธิาเปยยฺ อกี ๑ สวน เกบ็ไวใัชในคราวจ ําเปน

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒)

ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํ านึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวง
หา รักษา และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนทั้งแก
ตนและคนอื่น ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมี
ทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได

ดงันัน้ เมื่อมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวน
แรกในขอ ข. ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุ
ผลทีอ่ริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕
ประการ ดังพุทธพจนวา

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยนํ้ าพักนํ้ าแรงความขยันหมั่นเพียร
ของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรมแลว

๑. เล้ียงตัว เล้ียงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลาย
ใหเปนสุข

๒. บํ ารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข
๓. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทํ าตนใหมั่นคงปลอดจากภยันตราย
๔. ทํ าพลี คือ สละเพื่อบํ ารุงและบูชา ๕ อยาง

(๑) ญาติพลี  สงเคราะหญาติ
(๒) อติถิพลี  ตอนรับแขก
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(๓) ปุพพเปตพลี  ทํ าบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ
(๔) ราชพลี บ ํารงุราชการดวยการเสยีภาษอีากร เปนตน
(๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทํ าบุญอุทิศส่ิงที่เคารพบูชาตามความ

เชื่อถือ
๕. อปุถัมภบํ ารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู

ไมประมาทมัวเมา
เมื่อไดใชโภคทรัพยทํ าประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบาย

ใจไดวา ไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพิ่ม
ขึ้น ก็สบายใจ เชนเดียวกัน เปนอันไมตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๑/๔๘)

การใชจายใน ๕ ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจาย ใหรูวาควรใช
ทรัพยทํ าอะไรบาง มิใชหมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ

นอกจากนั้น ทานมุงกลาวเฉพาะรายการที่พึงจายเปนประจํ าสํ าหรับคนทั่ว
ไป แตถาผูใดสามารถ ก็ควรบํ าเพ็ญประโยชนใหมากขึ้นไปอีก ตามหลัก
สังคหวัตถุ (ในบทที่ ๔) เปนตน
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๕๓

๑๑.  คนครองเรือนที่เลิศลํ้ า
(ชีวิตบานที่สมบูรณ)

คนที่จะเรียกไดวาประสบความสํ าเร็จในการครองเรือน เปนคฤหัสถ
หรอืชาวบานที่ดี นาเคารพนับถือเปนแบบฉบับ ควรถือเปนตัวอยาง จะตองวัด
ดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ก. มีความสุขสี่ประการ คอื ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี หรือ
ความสุขที่ชาวบานควรพยายามทํ าใหเกิดขึ้นแกตนอยูเสมอ เรียกส้ันๆ วา
สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) ๔ คือ

๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและอุนใจ
วา ตนมีโภคทรัพย ที่ไดมาดวยนํ้ าพักนํ้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และ
โดยทางชอบธรรม

๒. โภคสุข สขุเกดิจากการใชจายทรพัย คอื ความภมูใิจ เอิบอิ่มใจวา ตน
ไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบนั้น เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัว เล้ียงผูที่ควรเลี้ยง
และบํ าเพ็ญคุณประโยชน

๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวา
ตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร

๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภมูใิจ เอบิ
อิม่ใจวา ตนมคีวามประพฤตสุิจรติ ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมได ทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ*

บรรดาสุข ๔ อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากที่สุด
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๑)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๕ หนา ๙๑
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ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลายประเภท จัดเปน
ขั้นๆ ไดตั้งแตรายไปถึงดี และที่ดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถที่ดี นาเคารพนับถือ
แทจริง คือประเภทที่ ๑๐ ใน ชาวบาน  ๑๐ ประเภทตอไปนี้
กลุมที่ ๑ หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม

๑. ไดทรัพยมาแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ทั้งไมเผ่ือแผแบงปนและไมใช
ทรัพยนั้นทํ าความดี  (เสียทั้ง ๓ สวน)

๒. ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข แตไมเผ่ือแผแบงปนและไมใช
ทรัพยนั้นทํ าความดี (เสีย ๒ สวน ดี ๑ สวน)

๓. ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุขดวย เผ่ือแผแบงปนและใชทรัพย
นัน้ทํ าความดีดวย (เสีย ๑ สวน ดี ๒ สวน)
กลุมที่ ๒ หาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง

๔. ไดทรัพยมาแลว ทํ าอยางขอ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑)
๕. ไดทรัพยมาแลว ทํ าอยางขอ ๒  (เสีย ๒ ดี ๒)
๖. ไดทรัพยมาแลว ทํ าอยางขอ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓)

กลุมที่ ๓ หาโดยชอบธรรม
๗. ไดทรัพยมาแลว ทํ าอยางขอ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑)
๘. ไดทรัพยมาแลว ทํ าอยางขอ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)
๙. ไดทรัพยมาแลว ทํ าอยางขอ ๓ แตยังติด ยังมัวเมา หมกมุน กินใช

ทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะทํ าตนใหเปนอิสระเปน
นายเหนือโภคทรัพยได (เสีย ๑ ดี ๓)
พวกพิเศษ ผูที่แสวงหาชอบธรรม และใชอยางมีสติ-สัมปชัญญะ มีจิต
ใจเปนอิสระ มีลักษณะดังนี้

๑๐. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม; ไดมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข; เผ่ือ
แผแบงปน และใชทรัพยนั้นทํ าความดี; ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใช
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ทรพัยสมบัติโดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปญญาทํ าตน
ใหเปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย

ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด
ควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ เปนคฤหัสถแบบฉบับที่นาเคารพนับถือ

(องฺ.ทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘)

ค. กํ ากับชีวิตดวยธรรมสี่ คอื ปฏิบัติตามหลักธรรมสํ าหรับการครองชีวิตของ
คฤหัสถ ที่เรียกวา ฆราวาสธรรม* ๔ ประการ ดังนี้

๑. สัจจะ ความจริง คือ ดํ ารงมั่นในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูด
จริง ทํ าจริง จะทํ าอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือไววางใจได

๒. ทมะ ฝกตน คอื บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัว และแกไขปรับ
ปรุงตนใหกาวหนาดีงามยิ่งขึ้นอยูเสมอ

๓. ขันติ อดทน คอื มุงหนาทํ าหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร
เขมแข็งอดทน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้ าใจ เอื้อเฟอ ชอบชวยเหลือเกื้อกูล บํ าเพ็ญ
ประโยชน สละโลภ ละทิฐิมานะได รวมงานกับคนอื่นได ไมใจแคบเห็นแกตัว
หรือเอาแตใจตน

(ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑)

ง. รับผิดชอบชีวิตที่เก่ียวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงามอบอุนเปนสุข
ภายในครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผูรวมงาน และคนที่พึ่งพาอาศัยอยู
ในปกครองทั้งหมด โดยทํ าหนาที่มิใชเพียงนํ าประโยชนทางวัตถุมาใหเขาอยาง
เดยีว แตนํ าประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปนตัวอยาง
ชวยชักจูงใหคนในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิดทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น
ดวยคุณธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ ทั้ง ๕ ดังตอไปนี้
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๖ หนา ๙๑
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๕๖

๑. งอกงามดวยศรัทธา คอื ใหมีความเชื่อความมั่นใจในพระรัตนตรัย
และในการที่จะทํ าความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ

๒. งอกงามดวยศีล คอื ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต รูจักเล้ียงชีวิต
มีวินัย และมีกิริยามารยาทอันงาม

๓. งอกงามดวยสุตะ คือ ใหมีความรูจากการเลาเรียนสดับฟง โดยแนะ
น ําหรือขวนขวายใหศึกษาหาความรูที่จะฟนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ

๔. งอกงามดวยจาคะ คือ ใหมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีนํ้ าใจตอกัน และ
พอใจทํ าประโยชนแกเพื่อนมนุษย

๕. งอกงามดวยปญญา คือ ใหมีความรูคิด เขาใจเหตุผล รูดี รูชั่ว รูคุณ
โทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง มีวิจารณญาณ  รู
จักใชปญญาพิจารณาเหตุปจจัย แกไขปญหา และจัดทํ าดํ าเนินการตางๆ ให
ไดผลดี

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗)

จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี นํ าชีวิตและครอบครัวของตนไปสูความเจริญ
สงบสุข และเปนพลเมืองที่สรางสรรคสังคม โดยประพฤติ ดังนี้

๑. น สาธารณทารสฺส  ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทางเพศ
๒. น ภฺุเช สาธุเมกโก  ไมใจแคบเสพสิ่งเลิศรสผูเดียว
๓. น เสเว โลกายติกํ  ไมพราเวลาถกถอยที่เล่ือนลอยไรสาระ
๔. สีลวา  ประพฤติดี  มีวินัย ตั้งอยูในศีล ๕
๕. วตฺตสมฺปนฺโน  ปฏิบัติกิจหนาที่สมํ่ าเสมอโดยสมบูรณ
๖. อปฺปมตฺโต  ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา
๗. วิจกฺขโณ  มีวิจารณญาณ ทํ าการโดยใชปญญา
๘. นวิาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุภาพ ไมดื้อกระดาง ยินดีรับฟงผูอื่น
๙. สุรโต  เสงี่ยมงาม รักความประณีตสะอาดเรียบรอย
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๕๗

๑๐. สขิโล มุทุ พูดจานาฟง ทั้งใจกายก็ออนโยน ไมหยาบคาย
๑๑. สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ  มีนํ้ าใจเอื้อสงเคราะหตอมิตรสหาย
๑๒. สํวิภาคี  เผ่ือแผแบงปน ชวยเหลือคนทั่วไป
๑๓. วิธานวา  รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี
๑๔. ตปฺเปยฺย  บํ ารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทรงธรรม
๑๕. ธมฺมกาโม ใครธรรม รักความสุจริต
๑๖. สุตาธโร  อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ
๑๗. ปรปิจฺุฉโก  ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรูยิง่ขึน้ไป

(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒)



วิสัยธรรม๕๘

๕๘

๑๒. คนไมหลงโลก
(ชีวิตที่ไมถลํ าพลาด)

บุคคลที่ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและชีวิต อยางที่เรียก
ไดวา หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจักมอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัววาง
ใจตอความจริงตางๆ อันมีประจํ าอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา ดังนี้
ก. รูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ตั้งสติใหถูกตองตอสภาวะอัน
หมนุเวยีนเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ในชวีติทีอ่ยูทามกลางโลก ซ่ึงเรยีกวา โลกธรรม
(ธรรมดาของโลก หรอืความเปนไปตามคตธิรรมดา ซ่ึงหมนุเวยีนมาหาชาวโลก
และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป) ๘ ประการ คือ

ชื่นชม       ขมขื่น
๑. ไดลาภ ๒. เสื่อมลาภ
๓. ไดยศ ๔. เสื่อมยศ
๕. สรรเสริญ ๖. นินทา
๗. สุข ๘. ทุกข

โลกธรรม ๘ นี้ จัดเปน ๒ ฝาย คือ ที่ชื่นชมนาปรารถนานาชอบใจ คนทั่ว
ไปอยากได เรียกวา อิฏฐารมณ พวกหนึ่ง ที่ขมขื่น ไมนาปรารถนา ไมนาพอ
ใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว เรียกวา อนิฏฐารมณ พวกหนึ่ง

แตจะชอบใจอยากไดหรือไมก็ตาม โลกธรรมเหลานี้ เปนส่ิงที่เกิดขึ้นได
แกทุกคน ทั้งแกปุถุชนผูไมมีการศึกษา และแกอริยสาวกผูมีการศึกษา จะ
แตกตางกัน ก็แตการวางใจและการปฏิบัติตนตอส่ิงเหลานี้ กลาวคือ
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๑. ปถุชุนผูไมมกีารศกึษา ไมรูจกัฝกอบรมตน ยอมไมเขาใจ ไมรูเทา
ทนัตามความเปนจริง ลุมหลงลืมตน ยินดียินราย คราวไดก็หลงใหลมัวเมา
หรอืลํ าพองจนเหลงิลอย คราวเสยีกห็งอยละเหีย่หมดก ําลัง หรอืถงึกบัคลุมคล่ัง
ไป ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงํ ายํ่ ายีจิต ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจากทุกขโศก

๒. สวนผูมีการศึกษา เปนอริยสาวก รูจักพิจารณารูเทาทันตามความ
เปนจริงวา ส่ิงเหลานี้ ไมวาอยางไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง ไมคง
ทน ไมสมบูรณ มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมาเคล้ิม
ไปตามอิฏฐารมณ ไมขุนมวัหมนหมองคลุมคล่ังไปในเพราะอนฏิฐารมณ มสีติ
ด ํารงอยูได  วางตวัวางใจพอด ี ไมเหลิงในสุขและไมถกูทกุขทวมทบั

ยิ่งกวานั้น อริยสาวกอาจใชโลกธรรมเหลานั้นใหเปนประโยชน เชน ใช
อนฏิฐารมณเปนบทเรียน บททดสอบ หรือเปนแบบฝกหัดในการพัฒนาตน
และใชอิฏฐารมณเปนโอกาสหรือเปนอุปกรณในการสรางสรรคความดีงามและ
บํ าเพ็ญคุณประโยชนใหยิ่งขึ้นไป

(องฺ.อฏก. ๒๓/๙๖/๑๕๙)

ข. ไมมองขามเทวทูต คอื รูจักมอง รูจักพิจารณาสภาวะที่ปรากฏอยูเสมอใน
หมูมนุษย อันเปนสัญญาณเตือนใจใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต ที่ไมควร
ลุมหลงมัวเมา ซ่ึงเรียกวา เทวทูต (ส่ือแจงขาวของยมเทพ หรือตัวแทนของ
พญายม) ๕ อยาง คือ

๑. เดก็ออน วาคนเราทกุคนเกดิมา  กอ็ยางนี ้เพยีงเทานี้
๒. คนแก วาทุกคน หากมีชีวิตอยูไดนาน ก็ตองประสบภาวะเชนนี้
๓. คนเจ็บ วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนอาจประสบไดดวยกันทั้งนั้น
๔. คนตองโทษ วากรรมชั่วนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แมในบัดนี้ก็มีผล

เดือดรอนเปนทุกข
๕. คนตาย วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนตองไดพบ ไมมีใครพน และกํ าหนด

ไมไดวา ที่ไหน เมื่อใด
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มองเห็นสภาพเชนนี้เมื่อใด เชน เมื่อผานเขาไปในสุสาน ทัณฑสถาน และ
โรงพยาบาลเปนตน ก็มิใหมีใจหดหูหรือหวาดกลัว แตใหมีสติ รูจักใชปญญา
พิจารณา จะไดเกิดความสังเวช เรงขวนขวายประกอบแตกัลยาณกรรม คือ
การกระทํ าที่ดีงาม ดํ าเนินชีวิตดวยความไมมัวเมา ไมประมาท

(ม.อุ. ๑๔/๕๐๗/๓๓๕)

ค. คํ านึงสูตรแหงชีวิต แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูต กค็วรพจิารณาอยูเสมอ
ตามหลกัทีเ่รยีกวา อภณิหปจจเวกขณ (ส่ิงทีท่กุคน ไมวาหญงิ ไมวาชาย ไมวา
ชาวบาน ไมวาชาววดั ควรหดัพจิารณาเนอืงๆ) ซ่ึงมอียู ๕ ประการ คอื

๑. ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา
ไมลวงพนความแกไปได

๒. พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บปวยเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได

๓. มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา
ไมลวงพนความตายไปได

๔. ปยวินาภาวตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตองประสบความ
พลัดพราก ทั้งจากคนและของที่รักที่ชอบใจไปทั้งสิ้น

๕. กมัมสัสกตา ควรพจิารณาเนอืงๆ วา เรามกีรรมเปนของตน เราทํ า
กรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น

เมือ่พจิารณาอยูเสมออยางนี ้ กจ็ะชวยปองกนัความมวัเมา ในความเปน
หนุมสาว ในทรัพยสมบัติ และในชีวิต เปนตน บรรเทาความลุมหลง ความถือ
มัน่ยึดติด และปองกันการทํ าความทุจริต ทํ าใหเรงขวนขวายทํ าแตส่ิงที่ดีงาม
เปนประโยชน

              (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๗/๘๑)



หมวดสาม

คนกับคน

๑๓. คนรวมชีวิต
(คูครองที่ดี)

คูครองที่ดี ที่จะเปนคูรวมชีวิตกันได นอกจากกามคุณแลว ควรมี
คณุสมบัติ และประพฤติตามขอปฏิบัติ ดังนี้
ก. คูสรางคูสม มหีลักธรรมของคูชีวิต ที่จะทํ าใหคูสมรสมีชีวิตสอดคลอง
กลมกลืนกัน เปนพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทํ าใหอยูครองกันไดยืดยาว เรียกวา
สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา ส่ิงเคารพบูชา
แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลักการตางๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยาง
เดียวกัน หนักแนนเสมอกัน หรือปรับเขาหากัน ลงกันได

๒. สมสีลา มศีลีสมกัน มคีวามประพฤต ิ ศลีธรรม จรรยา มารยาท พื้น
ฐานการอบรม พอเหมาะสอดคลอง ไปกันได

๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความโอบออมอารี
ความมีใจกวาง ความเสียสละ ความพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น พอกลม
กลืนกัน ไมขัดแยงบีบคั้นกัน

๔. สมปญญา มปีญญาสมกนั รูเหตรุูผล เขาใจกนั อยางนอยพดูกนัรูเรือ่ง
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐)



วิสัยธรรม๖๒
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ข. คูชื่นชมคูระกํ า หรอื คูบุญคูกรรม คือ คูครองที่มีคุณธรรม ลักษณะนิสัย
ความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกตอกัน ที่ทํ าใหเกื้อกูลกันหรือถูกกัน ก็มี
ตองยอมทนกันหรืออยูกันอยางขมขื่น ก็มี ในกรณีนี้ ทานแสดง ภรรยา
ประเภทตางๆ ไว ๗ ประเภท คือ

๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คอื ภรรยาที่มิไดอยูกินดวย
ความพอใจ ดูหมิ่น และคิดทํ าลายสามี

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร  คือ ภรรยาชนิดที่ลางผลาญทรัพยสมบัติ
๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคราน ไมใสใจการ

งาน ปากราย หยาบคาย ชอบขมสามี
๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา คอื ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยหวงใย

เอาใจใส สามีหาทรัพยมาไดก็เอาใจใสคอยประหยัดรักษา
๕. ภคนิภีรยิา ภรรยาเยีย่งนองสาว คอื ภรรยาผูเคารพรกัสามี ดังนองรักพี่

มีใจออนโยน รูจักเกรงใจ มักคลอยตามสามี
๖. สขภีรยิา ภรรยาเยีย่งสหาย คอื ภรรยาทีเ่ปนเหมอืนเพือ่น มจิีตภกัดี

เวลาพบสามกีร็าเรงิยนิด ีวางตวัด ีประพฤตดิ ีมกีริยิามารยาทงาม เปนคูคดิคูใจ
๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยูใตอํ านาจสามี

ถกูสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไมแสดงความโกรธตอบ
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒)

ทานสอนใหภรรยาสํ ารวจตนวา ที่เปนอยู ตนเปนภรรยาประเภทไหน
ถาจะใหดี ควรเปนภรรยาประเภทใด สํ าหรับชายอาจใชเปนหลักสํ ารวจ
อปุนิสัยของตนวาควรแกหญิงประเภทใดเปนคูครอง และสํ ารวจหญิงที่จะเปน
คูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม

แมสามีก็ยอมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยาประเภทตางๆ
เหลานั้น



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓

๖๓

ค. คูศลีธรรมคูความด ี เอาหลักธรรมส ําหรบัการครองเรอืน คอื ฆราวาสธรรม*

๔ ประการมาใชตอกันในบานดวย ดังนี้
๑. สัจจะ ความจริง  คือ ซ่ือสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงใน

การกระทํ า
๒. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง

ขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขาหากัน และปรับปรุงตนใหดีงามยิ่งขึ้นไป
๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวง

ล้ํ ากํ้ าเกินกัน และรวมกันอดทนตอความเหนื่อยยากลํ าบากตรากตรํ า ฝาฟน
อุปสรรคไปดวยกัน

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้ าใจ สามารถเสียสละความสุขสํ าราญ ความ
พอใจสวนตนเพื่อคูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข
เปนตน ตลอดจนมจิีตใจเอือ้เฟอเผ่ือแผตอญาตมิติรสหายของคูครอง ไมใจแคบ

(สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖)

ง. คูถูกหนาที่ตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอที่
วาดวย  ทศิเบื้องหลัง**�คือ

สามีปฏิบัติตอภรรยา โดย
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๖ หนา ๙๑
** ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒



วิสัยธรรม๖๔

๖๔

ภรรยาอนุเคราะหสามี โดย
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํ า เอางานทุกอยาง

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔)

จ. ภรรยาพึงไดรับนํ้ าใจ สตรีมีความทุกขจํ าเพาะตัวอีกสวนหนึ่ง ตางหากจาก
ผูชาย ซ่ึงสามีพึงเขาใจ และพึงปฏิบัติดวยความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจ คือ

๑. ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่ยังเปนเด็กสาว 
สามีควรใหความอบอุนใจ

๒. ผูหญิงมีระดู  ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งใจกาย
ฝายชายควรเขาใจ

๓. ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใสบํ ารุงกายใจเปน
พิเศษ

๔. ผูหญงิคลอดบตุร ซ่ึงเปนคราวเจบ็ปวดทกุขแสนสาหสั และเสี่ยงชีวิต
มาก สามีควรใสใจเหมือนเปนทุกขของตน

๕. ผูหญิงคอยปรนนิบัติเอาใจฝายชาย ฝายชายไมควรเอาแตใจตวั พงึ
ซาบซ้ึงในความเอือ้เฟอ และมนีํ ้าใจตอบแทน

(นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕

๖๕

๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล
(หัวหนาครอบครัวที่ดี)

ผูทีเ่ปนหวัหนาครอบครวั นอกจากปฏบิตัติามหลกัธรรมอื่นๆ ที่กลาวมา
ขางตน เชน เปนคนที่รูจักทํ ามาหาเล้ียงชีพเปนตนแลว พึงปฏิบัติตามหลัก
ธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอวงศตระกูลบางอยาง ตอไปนี้
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสํ าหรับดํ ารงความมั่งคั่ง
ของตระกูลใหยั่งยืน หรือเหตุที่ทํ าใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน เรียกวา
กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อยาง คือ

๑. นัฏฐคเวสนา  ของหายของหมด รูจักหามาไว
๒. ชิณณปฏิสังขรณา ของเกาของชํ ารุด รูจักบูรณะซอมแซม
๓. ปริมิตปานโภชนา  รูจักประมาณในการกิน การใช
๔. อธปิจจสลีวนัตสถาปนา ตัง้หญงิหรอืชายมศีลีธรรมเปนพอบานแมเรอืน

(องฺ.จุตกฺก. ๒๑/๒๕๙/๓๓๗)

ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ บคุคลตอไปนี้เปรียบเหมือนไฟ ถาปฏิบัติถูกตองยอม
เกิดคุณมาก แตถาปฏิบัติผิดอาจเกิดโทษรายแรง เปนเหมือนไฟเผาผลาญตัว
จึงควรปฏิบัติดุจพวกนับถือการบูชาไฟในสมัยโบราณ บํ าเรอไฟที่ตนบูชาดวย
ความเอาใจใสระมดัระวงัตัง้ใจท ําใหถกูตอง เพราะมคีวามเคารพย ําเกรง เรียกวา
อัคคปิารจิรยิา (ไฟทีค่วรบ ํารงุ หรอืบคุคลทีค่วรบชูาดวยการใสใจบ ํารงุเล้ียง และ
ใหความเคารพนบัถอืตามควรแกฐานะ ดจุไฟบชูาของผูบชูาไฟ) ม ี๓ อยาง คอื

๑. อาหุไนยัคคิ ไฟที่ควรแกของคํ านับ ไดแกบิดามารดา
๒. คหปตคัคิ ไฟประจ ําตวัเจาบาน ไดแกบตุร ภรรยา และคนในปกครอง



วิสัยธรรม๖๖

๖๖

๓. ทกัขไิณยคัคิ ไฟทกัขไิณย ไดแกบรรพชติ หรอืพระภกิษุสงฆผูทรงศลี
ซ่ึงท ําหนาที่ส่ังสอน ผดุงธรรม ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙)

ค. ใสใจบุตรธิดา ในฐานะที่เปนบิดามารดา พึงรูจัก บุตร ๓ ประเภท และให
การศึกษาอบรมใหเปนบุตรชนิดที่ดีที่สุด คือ

๑. อภิชาตบุตร บตุรที่ย่ิงกวาบิดามารดา ดีเลิศกวาพอแม
๒. อนุชาตบุตร บตุรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา เสมอดวยพอแม
๓. อวชาตบตุร บตุรทีต่ํ ่าลงกวาบดิามารดา เส่ือมทรามท ําลายวงศตระกลู

  (ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๒/๒๗๙)

ง. ทํ าหนาที่ผูมากอน คอื พึงอนุเคราะหบุตรธิดาตามหลักปฏิบัติในฐานะที่
บิดามารดาเปนเสมือน ทศิเบื้องหนา* ดังนี้

๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระในเรื่องจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒)

จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ ครอบครัวเปนหนวยสังคมพื้นฐาน ที่จะเปนสวน
ประกอบชวยใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองมั่นคง ดังนั้น หัวหนาครอบครัวที่ดี
พงึเปนราษฎรที่ดีของรัฐดวย โดยครองตนเปนพลเมืองที่ดีตามหลักปฏิบัติใน
บทที่ ๑๑ ขอ จ.

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒
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๖๗

๑๕. คนสืบตระกูล
(ทายาทที่ดี)

ผูเปนทายาท นอกจากจะรับทรัพยสมบัติและวงศตระกูลมารักษาสืบ
ตอแลว จะตองรับเอาหนาที่และคุณธรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาวงศ
ตระกูล มาปฏิบัติสืบตอไปดวย แตในเบื้องตน ในฐานะที่เปนทายาทที่ดี พึง
ปฏบิัติตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ดํ าเนินตามหลักธรรมที่เปนทวารแหง
ประโยชนสุข หรือขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความเจริญกาว
หนาของชีวิต ที่เรียกวา วัฒนมุข ๖* ประการ ตอไปนี้

๑. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือความไรโรคทั้งจิต
และกาย

๒. ศีล มีระเบียบวินัย ประพฤติดีมีมรรยาทงาม ไมกอความเดือดรอน
แกสังคม

๓. พุทธานุมัต ไดคนดีเปนแบบอยาง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอยางของ
มหาบุรุษพุทธชน

๔. สุตะ ตั้งใจเรียนใหรูจริง เลาเรียนคนควาใหรูเชี่ยวชาญ ใฝสดับเหตุ
การณใหรูเทาทัน

๕. ธรรมานุวัติ ท ําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดํ ารงมั่นในสุจริต ทั้งชีวิตและ
งานดํ าเนินตามธรรม

๖. อลีนตา มคีวามขยนัหมัน่เพยีร มกี ําลังใจแขง็กลา ไมทอถอยเฉือ่ยชา
เพยีรกาวหนาเรือ่ยไป

(ขุ.ชา. ๒๗/๘๔/๒๗)
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๗ หนา ๙๑



วิสัยธรรม๖๘

๖๘

ข. ปดชองทางที่เขามาของความเสื่อม หลีกเวนความประพฤติที่เปนชองทาง
ของความเสื่อมความพินาศ ซ่ึงจะเปนเหตุใหโภคทรัพยยอยยับไป ที่เรียกวา
อบายมุข ๖ ประการ คือ

๑. ติดสุรายาเมา ซ่ึงมีโทษ ๖
๑. ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ
๒. กอการทะเลาะวิวาท
๓. ทํ าลายสุขภาพ
๔. เส่ือมเกียรติเสียชื่อเสียง
๕. ทํ าใหแสดงดาน ไมรูจักอาย
๖. ทอนกํ าลังปญญา

๒. เอาแตเที่ยวกลางคืน  ซ่ึงมีโทษ ๖
๑. เปนการไมรักษาตัว
๒. เปนการไมรักษาลูกเมีย
๓. เปนการไมรักษาทรัพยสมบัติ
๔. เปนที่ระแวงสงสัย
๕. เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ
๖. เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก

๓. จองจะดูการเลน ซ่ึงมีโทษ ทํ าใหการงานเสื่อมเสีย เพราะใจกังวล
คอยคิดจอง และเสียเวลาเมื่อไปดูส่ิงนั้นๆ เชน เตนรํ าที่ไหน ขับรอง ดนตรี
ที่ไหน ไปที่นั่น

๔. ไมเวนการพนัน ซ่ึงมีโทษ ๖
๑. เมื่อชนะ ยอมกอเวร
๒. เมื่อแพ ก็เสียดายทรัพยที่เสียไป
๓. ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๙

๖๙

๔. เขาที่ประชุม เขาไมเชื่อถือถอยคํ า
๕. เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
๖. ไมเปนที่พึงประสงคของผูจะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเห็น

วาจะเลี้ยงลูกเมียไมไหว
๕. มัว่สุมมิตรชั่ว ซ่ึงมีโทษทํ าใหกลายไปเปนคนชั่วอยางคนที่ตนคบ ทั้ง

๖ ประเภท คือ ไดเพื่อนที่ชักนํ าใหกลายเปนนักการพนัน นักเลงผูหญิง นัก
เลงเหลา นักลวงของปลอม นักหลอกนักตม และนักเลงหัวไม

๖. มัวแตเกียจคราน ซ่ึงมีโทษ ทํ าใหยกเหตุตางๆ เปนขออาง ผัดเพี้ยน
ไมทํ าการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดส้ินไป คือ ใหอางไปทั้ง ๖
กรณ ี วา หนาวนัก รอนนัก เย็นไปแลว ยังเชานัก หิวนัก อิ่มนัก แลวไมทํ า
การงาน

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๙๖)

ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี คือ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดา
มารดา ผูเปรียบเสมือน ทศิเบื้องหนา* ดังนี้

๑. ทานเล้ียงเรามาแลว เล้ียงทานตอบ
๒. ชวยทํ ากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํ ารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทํ าบุญอุทิศใหทาน

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๒)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒



วิสัยธรรม๗๐

๗๐

ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา พระพุทธเจาตรัสวา ลูกๆ คือเด็กทั้งหลาย
เปนฐานรองรับมนุษยชาติ ลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคม ควรไดรับการฝก
อบรมใหเปนผูมีคุณสมบัติที่เปนตนทุนในตัว ซ่ึงจะทําใหพรอมที่จะกาวหนาไป
ในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และเปนสมาชิกที่มีคุณคาของสังคม ดวยการ
ปลูกฝงคุณสมบัติที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณ
ของการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ต้ังตนอยูในความไมประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผูเปนสัตว

ประเสริฐ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๑

๗๑

๑๖. คนที่จะคบหา
(มิตรแท-มิตรเทียม)

การคบเพื่อนเปนส่ิงสํ าคัญ มีผลตอความเจริญกาวหนาและความเสื่อม
ของชีวิตอยางมาก จึงควรทราบหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เปนขอสํ าคัญๆ
ไว ในที่นี้จะแสดงเรื่องคนที่ควรคบ คนที่ไมควรคบ และหลักปฏิบัติตอกัน
ระหวางมิตรสหาย ดังตอไปนี้
ก. มิตรเทียม พึงรูจักมิตรเทียม หรือศัตรูผูมาในรางของมิตร (มิตรปฏิรูปก)
๔ ประเภท ดังนี้

๑. คนปอกลอก  ขนเอาของเพื่อนไปฝายเดียว (หรชน*) มีลักษณะ ๔
๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว
๒. ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
๓. ตัวมีภัย จึงมาชวยทํ ากิจของเพื่อน
๔. คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชน

๒. คนดีแตพูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔
๑. ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
๒. ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
๓. สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
๔. เม่ือเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓. คนหัวประจบ (อนุปยภาณี) มีลักษณะ ๔
๑. จะทํ าชั่วก็เออออ
๒. จะทํ าดีก็เออออ
๓. ตอหนาสรรเสริญ
๔. ลับหลังนินทา

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๙ หนา ๙๒



วิสัยธรรม๗๒

๗๒

๔. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔
๑. คอยเปนเพื่อนด่ืมน้ํ าเมา
๒. คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
๓. คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการละเลน
๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

ข. มิตรแท พงึรูจักมิตรแท หรือมิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท ดังนี้
๑. มิตรอุปการะ (อุปการก) มีลักษณะ ๔

๑. เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
๒. เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
๓. เม่ือมีภัย เปนท่ีพึ่งพํ านักได
๔. มีกิจจํ าเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก

๒. มติรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) มีลักษณะ ๔
๑. บอกความลับแกเพื่อน
๒. รักษาความลับของเพื่อน
๓. มีภัยอันตรายไมละทิ้ง
๔. แมชีวิตก็สละใหได

๓. มิตรแนะนํ าประโยชน (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔
๑. จะทํ าชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
๒. แนะนํ าสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี
๓. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
๔. บอกทางสุขทางสวรรคให

๔. มิตรมีใจรัก (อนุกัมป*) มีลักษณะ ๔
๑. เพือ่นมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
๒. เพือ่นมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน (ที.ปา. ๑๑/๑๙๒/๒๐๑)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๐ หนา ๙๒



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๓

๗๓

ค. มิตรตอมิตร พงึสงเคราะหอนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่เปน
เสมือน ทิศเบื้องซาย* ดังนี้

พงึปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังนี้
๑ เผ่ือแผแบงปน
๒. พูดจามีนํ้ าใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มตีนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซ่ือสัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังนี้
๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมือ่เพือ่นประมาท ชวยรกัษาทรพัยสมบตัขิองเพือ่น
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นบัถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๒/๒๐๔)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒



วิสัยธรรม๗๔

๗๔

๑๗. คนงาน-นายงาน
(ลูกจาง-นายจาง)

คนที่มาทํ ากิจการงานรวมกัน ในฐานะลูกจางฝายหนึ่ง และนายจาง
ฝายหนึ่ง ควรปฏิบัติตอกันใหถูกตองตามหนาที่ เพื่อความสัมพันธอันดีตอ
กัน และเพื่อใหงานไดผลดี โดยทํ าตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอที่วาดวย
ทิศเบื้องลาง* ดังนี้
ก. นายจาง พึงบํ ารุงคนรับใชและคนงาน ดังนี้

๑. จัดงานใหทํ า ตามความเหมาะสมกับกํ าลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร

ข. คนรับใชและคนงาน มีนํ้ าใจชวยเหลือนาย ดังนี้
๑. เริ่มทํ างานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทํ าการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นํ าความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๓/๒๐๕)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒



หมวดสี่

คนกับมรรคา

๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา
(ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม)

ผูทํ าหนาที่ส่ังสอน ใหการศึกษาแกผูอื่น โดยเฉพาะครู อาจารย พึง
ประกอบดวยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
ก. เปนกัลยาณมิตร คอื ประกอบดวยองคคุณของกัลยาณมิตร หรือ
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้

๑. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา เขา
ถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไป
ปรึกษาไตถาม

๒. ครุ นาเคารพ คอื เปนผูหนกัแนน ถอืหลักการเปนสํ าคญั และมคีวาม
ประพฤตสิมควรแกฐานะ ท ําใหเกดิความรูสึกอบอุนใจ เปนทีพ่ึง่ไดและปลอดภยั

๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และ
เปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ เปนที่นายกยองควรเอาอยาง ทํ าใหศิษยเอย
อางและรํ าลึกถึงดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ

๔. วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมือ่ไรควรพดู
อะไร อยางไร คอยใหค ําแนะน ําวากลาวตกัเตอืน เปนที่ปรึกษาที่ดี

๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํ า คือ พรอมที่จะรับฟงคํ าปรึกษาซักถาม
แมจุกจิก ตลอดจนคํ าลวงเกินและคํ าตักเตือนวพิากษวจิารณตางๆ อดทนฟง
ได ไมเบือ่หนาย ไมเสียอารมณ*
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๑ หนา ๙๒



วิสัยธรรม๗๖

๗๖

๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องลํ้ าลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่องตางๆ
ที่ยุงยากลึกซ้ึงใหเขาใจได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป

๗. โน จฏาเน นิโยชเย  ไมชักนํ าในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางที่
เส่ือมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓)

ข. ตั้งใจประสิทธิ์ความรู โดยตั้งตนอยูในธรรมของผูแสดงธรรม ที่เรียกวา
ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ คือ

๑. อนบุพุพกิถา สอนใหมขีัน้ตอนถกูล ําดบั คอื แสดงหลกัธรรม หรอืเนือ้
หา ตามลํ าดบัความงายยากลุมลึก มเีหตผุลสัมพนัธตอเนือ่งกนัไปโดยล ําดบั

๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสํ าคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ชี้แจง ยก
เหตุผลมาแสดง ใหเขาใจชัดในแตละแงแตละประเด็น อธิบายยักเยื้องไป
ตางๆ ใหมองเห็นกระจางตามแนวเหตุผล

๓. อนทุยตา ตัง้จติเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คอื สอนเขาดวยจิต
เมตตา มุงจะใหเปนประโยชนแกผูรับคํ าสอน

๔. อนามสัินดร ไมมจิีตเพงเลง็มุงเหน็แกอามสิ คอื สอนเขามิใชมุงที่ตน
จะไดลาภ สินจาง หรือผลประโยชนตอบแทน

๕. อนุปหัจจ* วางจิตตรงไมกระทบตนและผูอ่ืน คือ สอนตามหลกัตาม
เนือ้หา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕)

ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่ ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้
๑. สันทัสสนา ชี้ใหชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะ

อธบิาย ใหผูฟงเขาใจแจมแจง ดงัจงูมอืไปดเูหน็กบัตา
๒. สมาทปนา ชวนใหปฏบิตัิ คอื ส่ิงใดควรท ํา กบ็รรยายใหมองเห็นความ

สํ าคัญ และซาบซึ้งในคุณคา เห็นสมจริง จนผูฟงยอมรับ อยากลงมือทํ า หรือ
นํ าไปปฏิบัติ
                                                                                                    * ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๒ หนา ๙๒



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๗

๗๗

๓. สมุตเตชนา เราใหกลา คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความกระตือรือรน
มีกํ าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทํ าใหสํ าเร็จ ไมกลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลํ าบาก

๔. สัมปหังสนา ปลุกใหราเริง คือ ทํ าบรรยากาศใหสนุกสดช่ืน แจมใส
เบิกบานใจ ใหผูฟงแชมชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสํ าเร็จ

จํ างายๆ วา สอนให แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง
(เชน ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑)

ง. มีหลักตรวจสอบสาม เมือ่พูดอยางรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบตนเอง
ดวยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓ ประการ คือ

๑. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทํ าไดจริง จึงสอนเขา
๒. สอนอยางมเีหตผุล ใหเขาพจิารณาเขาใจแจงดวยปญญาของเขาเอง
๓. สอนใหไดผลจริง สํ าเร็จความมุงหมายของเรื่องที่สอนนั้นๆ เชน ให

เขาใจไดจริง เห็นความจริง ทํ าไดจริง นํ าไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖)

จ.  ทํ าหนาที่ครูตอศิษย คอื ปฏิบัติตอศิษย โดยอนุเคราะหตามหลักธรรม
เสมือนเปน ทิศเบื้องขวา* ดังนี้

๑. แนะนํ าฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเล้ียงชีพได

จริงและรูจักดํ ารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดํ าเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มี
ความสุขความเจริญ∗∗

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒
∗∗ ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๓ หนา ๙๒



วิสัยธรรม๗๘

๗๘

๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา
(นักเรียน นักศึกษา นักคนควา)

คนที่เลาเรียนศึกษา จะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนักคนควาก็ตาม
นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสํ าหรับคนที่จะประสบความสํ าเร็จ คือ
จักร ๔* และอิทธิบาท ๔* แลว ยังมหีลักการทีค่วรรู และหลักปฏบิตัทิีค่วร
ประพฤตอิกี ดงัตอไปนี้
ก.  รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบที่เปน ปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังนี้

๑. องคประกอบภายนอกที่ดี ไดแก มีกัลยาณมิตร หมายถึง รูจักหาผู
แนะนํ าส่ังสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคมโดย
ทั่วไป ที่ดี ที่เกื้อกูล ซ่ึงจะชักจูง หรือกระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การ
สนทนา ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการรูจักเลือกใชส่ือ
มวลชนใหเปนประโยชน

๒. องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช
ความคิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน คือ มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิด
พิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออกใหเห็นตาม
สภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึงความจริง และแก
ปญหาหรือทํ าประโยชนใหเกิดขึ้นได

กลาวโดยยอวา
ขอหนึง่ รูจักพึง่พาใหไดประโยชนจากคนและสิง่ทีแ่วดลอม
ขอสอง รูจักพึ่งตนเอง และทํ าตัวใหเปนที่พึ่งของผูอื่น

(ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙)
                                                                                                    
* ดู บทที่ ๑๐



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๙

๗๙

ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา เมื่อรูหลักบุพภาคของการศึกษา ๒ อยาง
แลว พึงนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับสรางคุณสมบัติอื่นอีก ๕ ประการให
มใีนตน รวมเปนองค ๗ ที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุง
อรุณของการศึกษา ที่พระพุทธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสงอรุณเปนบุพนิมิต
แหงอาทิตยอุทัย เพราะเปนคุณสมบัติตนทุนที่เปนหลักประกันวา จะทําใหกาว
หนาไปในการศึกษา และชีวิตจะพัฒนาสูความดีงามและความสําเร็จที่สูง
ประเสริฐอยางแนนอน ดังตอไปนี้

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค   
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ต้ังตนอยูในความไมประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ

ค.  ท ําตามหลกัเสรมิสรางปญญา ในทางปฏบิตั ิอาจสรางปจจยัแหงสัมมาทฏิฐิ
๒ อยางขางตนนัน้ได ดวยการปฏบิตัติามหลกั วฒุธิรรม* (หลักการสรางความ
เจริญงอกงามแหงปญญา) ๔ ประการ

๑. สัปปรุสิสังเสวะ เสวนาผูรู  คอื รูจักเลือกหาแหลงวชิา คบหาทานผูรู ผู
ทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิปญญานานับถือ

๒. สัทธมัมสัสวนะ ฟงดคู ําสอน คอื เอาใจใสสดบัตรบัฟงค ําบรรยาย ค ํา
แนะน ําส่ังสอน แสวงหาความรู ทัง้จากตวับคุคลโดยตรง และจากหนงัสือ หรือ
ส่ือมวลชน ตัง้ใจเลาเรยีน คนควา หมัน่ปรกึษาสอบถาม ใหเขาถงึความรูทีจ่รงิแท
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายขอ  ขอ ๑๔ หนา ๙๒



วิสัยธรรม๘๐

๘๐

๓. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน ไดฟงส่ิงใด ก็รู
จักคิดพิจารณาดวยตนเอง โดยแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุ
ผลวานั่นคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ทํ าไมจึงเปนอยางนั้น จะเกิดผลอะไรตอ
ไป มีขอดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน

๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏบิัติใหถูกหลัก นํ าส่ิงที่ไดเลาเรียนรับฟงและ
ตรติรองเห็นชัดแลว ไปใชหรือปฏิบัติหรือลงมือทํ า ใหถูกตองตามหลักตาม
ความมุงหมาย ใหหลักยอยสอดคลองกับหลักใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลอง
กบัจุดหมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพื่อเกื้อหนุนการ
งาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน

(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒)

ง.  ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร  ก็ทํ าตนใหเปนพหูสูตใน
ดานนั้น ดวยการสรางความรูความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนถึงขั้นครบ องค
ของพหูสูต (ผูไดเรียนมาก หรือผูคงแกเรียน) ๕ ประการ คือ

๑. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือ เลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน ส่ังสมความรู ใน
ดานนั้นไวใหมากมายกวางขวาง

๒. ธตา จํ าได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจํ าเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระ
ไวไดแมนยํ า

๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยูเสมอ จน
แคลวคลองจัดเจน  ใครสอบถามก็พูดชี้แจงแถลงได

๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็
ปรากฏเนื้อความสวางชัดเจน มองเห็นโลงตลอดไปทั้งเรื่อง

๕. ทิฏยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี คือ เขาใจความหมายและเหตุ
ผลแจมแจงลึกซ้ึง รูที่ไปที่มา เหตุผล และความสัมพันธของเนื้อความและราย
ละเอียดตางๆ ทั้งภายในเรื่องนั้นเอง และที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆ ในสายวิชา
หรือทฤษฎีนั้นปรุโปรงตลอดสาย

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๑

๘๑

จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ในดานความสัมพันธกับครูอาจารย พึงแสดง
คารวะนับถือ  ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖  ขอวาดวย ทศิเบื้องขวา* ดังนี้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพื่อบํ ารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคํ าแนะนํ า เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสํ าคัญ

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒



วิสัยธรรม๘๒

๘๒

๒๐. คนใกลชิดศาสนา
(อุบาสก อุบาสิกา)

พทุธศาสนิกชน มีหลักปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธระหวางตนกับพระ
พุทธศาสนา ดังนี้
ก. เก้ือกูลพระ โดยปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปน ทศิเบื้องบน* ดังนี้

๑. จะทํ าส่ิงใด ก็ทํ าดวยเมตตา
๒. จะพูดส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดส่ิงใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อปุถัมภดวยปจจัย ๔

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๘/๒๐๖)

ข. กระทํ าบุญ คอื ทํ าความดีดวยวิธีการตางๆ ที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ (เรื่อง
ที่จัดวาเปนการทํ าบุญ) ๓ อยาง คือ

๑. ทานมัย ทํ าบุญดวยการใหปนทรัพยส่ิงของ
๒. สีลมัย ท ําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดีปฏิบัติชอบ
๓. ภาวนามัย ทํ าบุญดวยการเจริญภาวนา คือ ฝกอบรมจิตใจใหเจริญ

ดวยสมาธิ และปญญา
และควรเจาะจงทํ าบุญบางอยางที่เปนสวนรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีก ๗  ขอ

รวมเปน ๑๐ อยาง คือ
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๓

๘๓

๔. อปจายนมัย ท ําบุญดวยการประพฤติสุภาพออนนอม
๕. ไวยาวจัมยั ท ําบญุดวยการชวยขวนขวายรบัใช ใหบรกิาร บ ําเพญ็ประโยชน
๖. ปตติทานมัย ท ําบุญดวยการใหผูอื่นมีสวนรวมในการทํ าความดี
๗. ปตตานโุมทนามยั ท ําบญุดวยการพลอยยนิดใีนการท ําความดขีองผูอืน่
๘. ธมัมสัสวนมยั ท ําบญุดวยการฟงธรรม ศกึษาหาความรูทีป่ราศจากโทษ
๙. ธัมมเทสนามัย ท ําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรูที่เปนประโยชน
๑๐. ทิฏุชุกัมม ท ําบุญดวยการทํ าความเห็นใหถูกตอง รูจักมองส่ิงทั้ง

หลายตามเปนจริงใหเปนสัมมาทิฏฐิ
(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๓๓๐; ที.อ. ๓/๒๔๖)

ค. คุนพระศาสนา ถาจะปฏิบัติใหเครงครัดยิ่งขึ้น ถึงขั้นเปนอุบาสก อุบาสิกา
คือ ผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูในธรรมที่เปนไปเพื่อความ
เจริญของอุบาสก เรียกวา อุบาสกธรรม ๗ ประการ คือ

๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ
๒. ไมละเลยการฟงธรรม
๓. ศกึษาในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีลขั้น

สูงขึ้นไป
๔. พรั่งพรอมดวยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เปน เถระ

นวกะ และ ปูนกลาง*

๕. ฟงธรรมโดยมิใชจะตั้งใจคอยจองจับผิดหาชองที่จะติเตียน
๖. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคํ าสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขตบุญ

นอกหลักพระพุทธศาสนา
๗. กระทํ าความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนที่ตน คือ เอาใจใสทํ านุ

บํ ารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา∗∗
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๗/๒๖)

                                                                                                    
* ตามพระวินัย ภิกษุบวชใหม จนถึงยังไมครบ ๕ พรรษา เรียกวา นวกะ ภิกษุบวชครบ ๕ พรรษา แตยัง

ไมเต็ม ๑๐ พรรษา เรียกวา มัชฌิมะ ภิกษุบวชครบ ๑๐ พรรษาแลวข้ึนไป เรียกวา เถระ
∗∗ ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๕ หนา ๙๒
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๘๔

ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํ า อุบาสก อุบาสิกาที่ดี มีคุณสมบัติที่เรียกวา
อุบาสกธรรม ๕ ประการ คือ

๑. มศีรัทธา เชื่อมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย
๒. มีศีล อยางนอยดํ ารงตนไดในศีล ๕
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล มุงหวังผลจากการกระทํ า

มิใชจากโชคลาง หรือส่ิงที่ตื่นกันไปวาขลังศักดิ์สิทธิ์
๔. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคํ าสอนนี้
๕. เอาใจใสทํ านุบํ ารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา*

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

จ. หมั่นสํ ารวจความกาวหนา กลาวคือ โดยสรุป ใหถือธรรมที่เรียกวา
อารยวัฒิ ๕ ประการ เปนหลักวัดความเจริญในพระศาสนา

๑. ศรัทธา เชื่อถูกหลักพระศาสนา ไมงมงายไขวเขว
๒. ศีล ประพฤติและเลี้ยงชีพสุจริต เปนแบบอยางได
๓. สุตะ รูเขาใจหลกัพระศาสนาพอแกการปฏบิตัแิละแนะนํ าผูอื่น
๔. จาคะ เผ่ือแผเสียสละ พรอมทีจ่ะชวยเหลอืผูซ่ึงพงึชวย
๕. ปญญา รูเทาทันโลกและชีวิต ทํ าจิตใจใหเปนอิสระได

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๖๓-๔/๙๑-๒)

                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๕ หนา ๙๒
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๘๕

๒๑. คนสืบศาสนา
(พระภิกษุ)

พระภิกษุสงฆ ซ่ึงเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหนาทีศ่กึษาปฏบิตัิ
ธรรม เผยแผค ําสอน สืบตอพระพทุธศาสนา มคีุณธรรมและหลักความ
ประพฤติที่ตองปฏิบัติมากมาย แตในที่นี้จะแสดงไวเฉพาะหนาที่ที่สัมพันธกับ
คฤหัสถ และขอเตือนใจในทางความประพฤติปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ก. อนุเคราะหชาวบาน พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถตามหลักปฏิบัติในฐานะที่
ตนเปนเสมือน ทศิเบื้องบน* ดังนี้

๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนํ าส่ังสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนเุคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทํ าส่ิงที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวธิดี ําเนนิชวีติใหประสบความสุขความเจริญ

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๔/๒๐๖)

ข. หมัน่พจิารณาตนเอง คอื พจิารณาเตอืนใจตนเองอยูเสมอตามหลกั ปพพชติ-
อภิณหปจจเวกขณ (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ) ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. เรามีเพศตางจากคฤหัสถ สลัดแลวซึ่งฐานะ ควรเปนอยูงาย จะจูจ้ีถือ
ตัวเอาแตใจตนไมได**�

๒. ความเปนอยูของเราเนื่องดวยผูอื่น ตองอาศัยเขาเล้ียงชีพ ควรทํ าตัว
ใหเขาเล้ียงงาย และบริโภคปจจัย ๔ โดยพิจารณา ไมบริโภคดวยตัณหา**
                                                                                                    
* ดู บันทึกทายภาค ขอ ๘ หนา ๙๑–๙๒
** ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๖ หนา ๙๒
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๓. เรามีอากัปกิริยาที่พึงทํ าตางจากคฤหัสถ อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ
เราตองทํ าอาการกิริยานั้นๆ และยังจะตองปรับปรุงตนใหดียิ่งขึ้นไปกวานี้∗

๔. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม
๕. เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ผูเปนวิญูชน พิจารณาแลว ยังติเตียน

เราโดยศีลไมไดอยูหรือไม
๖. เราจักตองถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งส้ิน
๗. เรามีกรรมเปนของตน เราทํ ากรรมใด ดกีต็าม ชั่วก็ตาม จักตองเปน

ทายาทของกรรมนั้น
๘. วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทํ าอะไรอยู
๙. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม
๑๐. คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลวมีอยูหรือไม ที่จะใหเรา

เปนผูไมเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง
(องฺ.ทสก. ๒๔/๔๘/๙๑)

                                                                                                    
∗ ดู บันทึกทายภาค ขอ ๑๖ หนา ๙๒
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๘๗

๒๒. คนถึงธรรม
(ผูหมดกิเลส)

หยาดนํ้ าไมติดใบบัว วารีไมติดปทุม ฉันใด มุนียอมไมติดในรูปที่เห็น
ในเสียงที่ไดยิน และในอารมณที่ไดรับรู ฉันนั้น

(ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๓/๔๙๓)

ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงส่ิงที่ลวงแลว ไมพรํ่ าเพอถึงส่ิงที่ยังไมมาถึง
ด ํารงอยูดวยส่ิงที่เปนปจจุบัน ฉะนั้นผิวพรรณจึงผองใส

สวนชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงส่ิงที่ยังไมมาถึง และ
หวนละหอยถึงความหลังอันลวงแลว จึงซูบซีดหมนหมอง เสมือนตนออสด ที่
เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไวที่ในกลางแดด

(สํ.ส. ๑๕/๒๒/๗)

ผูใดไมมีกิเลสเปนเหตุคอยกังวลวา นี้ของเรา นี้ของคนอื่น ผูนั้นไมตอง
ผจญกับความยึดถือวา “ของขาๆ” จึงไมเศราโศกวา ของเราไมมี, เขาไม
กระวนกระวาย ไมติดของ ไมหวั่นไหว เปนผูสมํ่ าเสมอในที่ทั้งปวง เมื่อเขาไม
หวั่นไหว มีความรูแจงชัด จึงปราศจากความรูสึกปรุงแตงใดๆ เขาเลิกรํ าพึง
รํ าพันหมดแลว จึงมองเห็นแตความปลอดโปรงในที่ทุกสถาน

(ขุ.สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๙)

ผูถึงธรรมดับกิเลสเสียได อยูสบายทุกเวลา ผูใดไมติดอยูในกามทั้ง
หลาย เขาจะเย็นสบาย ไมมีที่ใหกิเลสตั้งตัวได

ตดัความติดของเสียใหหมด กํ าจัดความกระวนกระวายในหทัยเสียให
ได พักจิตไดแลว จึงถึงความสงบใจ อยูสบาย

(องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๔/๑๗๕)



วิสัยธรรม๘๘

๘๘

ถาม: นีแ่นะพระ ทานไมมีทุกขบางหรือ ทานไมมีความสนุกบางหรือ
ทานนั่งอยูคนเดียวไมเบื่อหนายบางหรือ?

ตอบ: นี่แนะทานผูยิ่งใหญ ขาพเจาไมมีความทุกขหรอก ความสนุก
ขาพเจาก็ไมมี ถึงขาพเจาจะนั่งอยูคนเดียว ก็หามีความเบื่อหนายไม

ถาม: นี่แนะพระ ทํ าอยางไรทานจึงไมมีทุกข ทํ าอยางไรทานจึงไมมี
ความสนุก ทํ าอยางไรทานนั่งคนเดียว จึงไมหงอยเหงาเบื่อหนาย

ตอบ: คนมีความทุกขนั่นแหละ จึงมีความสนุก คนมีความสนุกนั่น
แหละ จึงมีความทุกข พระไมมีทั้งสนุก ไมมีทั้งทุกข เรื่องเปนอยางนี้ จงเขาใจ
เถิดนะทาน

(สํ.ส. ๑๕/๒๖๘/๗๖)

ความงุนงานหงุดหงิด ยอมไมมีในใจของพระอริยะผูผานพนไปแลวจาก
การ (คิดกังวล) ที่จะไดเปน จะไมไดเปน อยางนั้นอยางนี้ ทานปราศจากภัย มี
แตสุข ไมมีโศก แมแตเทวดาก็มองใจทานไมถึง

(ขุ.อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑)

ผูถึงธรรมไมมีกิจ เพราะผูถึงธรรมทํ ากิจเสร็จแลว คนวายนํ้ ายังหาที่หยั่ง
ไมได ตราบใด ก็ตองเอาตัวกระเสือกกระสนไปจนเต็มที่ ตราบนั้น แตพอหาที่
หยั่งพบ ขึ้นยืนบนบกไดแลว ก็ไมตองพยายาม เพราะเขาขามถึงฝงเสร็จแลว

(สํ.ส. ๑๕/๒๓๑/๖๕)

ยังเปนอยูก็ไมเดือดรอน เวลาจะตายก็ไมเศราโศก ถาเปนปราชญ มอง
เห็นที่หมายแลวไซร ถึงอยูทามกลางโลกที่โศกก็หาโศกไม

(ขุ.อุ. ๒๕/๑๐๘/๑๔๒)
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๘๙

จะไปไหน ก็ไมหวาด จะนอนไหน ก็ไมหวั่น ทั้งคืนวันไมมีเดือดรอนใจ
อะไรที่จะสูญเสียก็ไมเห็นที่ไหนในโลก ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแตใจหวังดีที่คิด
ปรานีชวยปวงสัตว

(สํ.ส. ๑๕/๔๕๔/๑๖๒)

คาเม  วา  ยทิ  วารฺเ นินฺเน  วา  ยทิ  วา  ถเล
ยตฺถ  อรหนฺโต  วิหรนฺติ ต ํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไมวาบาน  ไมวาปา ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน
ทานผูไกลกิเลสอยูที่ไหน ที่นั้นไซรคือสถานอันรื่นรมย

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๘)



บันทึกทายภาค

ทีม่าทายหมวดธรรมแตละหมวดในหนังสือนี้ ไดแสดงไวหมวดละที่มา
เดียว พอเปนหลักฐานเทานั้น สวนความหมายและคํ าอธิบาย ไดขยายบาง ยอ
บาง ตามสมควร และไดตรวจสอบกับที่มาแหงอื่นๆ ดวย ทั้งในพระไตรปฎก
และอรรถกถา แตไมอาจแสดงที่มาไวใหครบถวน เพราะจะทํ าใหหนังสือนี้มี
ลักษณะเปนตํ ารามากเกินไป อยางไรก็ดี มีขอความบางตอนที่ควรสังเกต ขอชี้
แจงไวเปนพิเศษ ดังนี้:-

๑. ใน สัปปรุสิธรรม ๗ ประการ ธมัมญัตุา ยงัมคีวามหมายอกีแงหนึง่
วา เมื่อเห็นหรือไดยินไดฟงอะไร ก็จับหลักจับสาระมองเห็นเนื้อแท
ของส่ิงหรือเรื่องราวนั้นได อัตถัญุตา มคีวามหมายวา เมื่อเห็นหรือ
ไดยินไดฟงอะไรก็เขาใจความหมาย ความมุงหมาย วัตถุประสงค
แนวทางที่จะขยายความของสิ่งนั้นเรื่องนั้นได ธรรม ๒ ขอนี้ เปน
แกนของสัปปุริสธรรมทั้งหมด

๒. ในอธิปไตยสูตร (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖) พระพุทธเจาทรงแสดงความ
หมายของ อธิปไตย ๓ เฉพาะในแงการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ แต
ความหมายเชนนั้นอาจถือไดวา เปนคํ าอธิบายเฉพาะกรณี หรือเปน
ตัวอยาง ดังจะเห็นวา ธรรมาธิปไตย เปนธรรมขอหนึ่งของ พระเจา
จักรพรรดิ (ดู บทที ่๗) เปนคณุสมบตัขิองนกัปกครอง เชนเดยีวกบัทีเ่ปน
คณุสมบตัขิองพระพทุธเจา (องฺ.ตกิ.๒๐/๔๕๓/๑๓๙; องฺ.ปจฺก.๒๒/๑๓๓/๑๖๙)
ใน วสุิทธฺมิคคฺ (๑/๑๒,๑๖) ทานจํ าแนกศลีเปน ๓ ประเภท ตามอธิปไตย
๓ นี้ นอกจากนั้น พระอรรถกถาจารยมักใช อตัตาธิปไตย และ
โลกาธิปไตย เปนคํ าอธิบายความหมายของหิริ และโอตตัปปะ (ที.อ.
๓/๒๑๕; ม.อ.๒/๔๒๒; อิติ.อ.๒๐๕; ชา.อ.๑/๑๙๘) สวนในหนังสือนี้ ไดนํ ามา
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ยกัเยื้องอธิบายในแงของการปกครองทั้ง ๓ ขอ เพราะเขากับเรื่องนี้
ไดดี และใหมองเห็นประโยชนอีกดานหนึ่ง

๓. จักรวรรดิวัตร ในพระบาลีมีเพียง ๔ หัวขอใหญ แตในหนังสือนี้จัด
เปน ๕ (แยกขอ ๑ เปน ๒ ขอ) เพื่อใหดูงายขึ้น สวนที่เรียกกันวา
จักรวรรดวิตัร ๑๒ ดงัรูจักกนัมากนัน้ ทานน ํามาจากอรรถกถา (ท.ีอ. ๓/๔๖)

๔. ทฏิฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม นี ้ปรุงรูปศัพทตามบาลี สวนที่ทานให
ชาวบานจํ างายๆ พูดกันมาติดปากวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คํ าวา
ประโยชน เปนคํ าสรอยเติมไวใหคลองปากเทานั้น เพราะตรงกับ
อัตถะ ที่มีอยูแลวนั่นเอง

๕. ใน สุขของคฤหัสถ ๔ สุขขอสุดทายที่แปลกันมาวา “สุขเกิดจาก
ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ” ชวนใหเขาใจจํ ากัดเฉพาะการงาน
อาชีพเทานั้น แตตามพระบาลีทานหมายถึงกรรมดีทางไตรทวาร ในที่
นี้จึงยักเยื้องคํ าแปลเสียใหมเพื่อใหเขาใจตรงตามพระบาลี (สุขเกิด
จากการงานอาชีพสุจริต รวมอยูในสุขขอที่ ๑ แลว)

๖. เมื่อวาเต็มความหมาย ฆราวาสธรรม ใชสํ าหรับการครองชีวิตโดยทั่ว
ไปของชาวบาน และตามบาลีเดิมเรียกวา ฆรเมสิธรรม (ธรรมของผู
แสวงเรือน) อนึ่ง ในที่นี้ ทมะ ทานหมายเอาปญญา ขันติ ทานหมาย
เอาความเพียร (มาใน ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ดวย; สํ.อ.๑/๓๙๑; สุตฺต.อ.๑/๓๒๓)

๗. ในบาลเีดมิ เรยีกวา อตัถทวาร (ประตแูหงประโยชน) อรรถกถาอธบิาย
อัตถ วาไดแก “วุฒิ” สวน ทวาร มีคํ าไขความวา “ปมุข” หรือ “มุข”
จึงเรียกวา วุฒิมุข ก็ได สํ าหรับ “วุฒิ” นั้น คนไทยคุนกับคํ าวา วัฒน
ซ่ึงเปนไวพจน ในที่นี้จึงใชคํ าวา วัฒนมุข (ปากชองแหงความเจริญ)

๘. บคุคลทัง้หลายในสงัคมทีแ่วดลอมตวัเราอยู ซ่ึงเราควรจะเกีย่วของ
สัมพนัธใหถกูตอง ดวยวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกตางกันไปตามสถานะแหง
ความสัมพันธกับตัวเรา พระพทุธเจาตรสัเรยีกดวยค ําเปรยีบเทยีบวา



วิสัยธรรม๙๒
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ทศิ ๖ เพราะเปนดุจดานตางๆ ของเทศะที่อยูรอบตัวเรา กลาวคือ
๑. ทิศเบื้องหนา คือ ผูมากอน ไดแก บิดามารดา
๒. ทิศเบื้องขวา คือ ผูที่ควรเคารพ ไดแก ครูอาจารย
๓. ทิศเบื้องหลัง คือ ผูตามมา ไดแก บุตร ภรรยา หรือคูครอง
๔. ทิศเบื้องซาย คือ ผูเคียงขาง ไดแก มิตรสหาย
๕. ทศิเบือ้งลาง คอื ผูเปนฐานก ําลงั ไดแก คนรบัใชและคนงาน
๖. ทิศเบื้องบน คือ ผูมีคุณความดีสูง ไดแก พระสงฆ

๙. หรชน เปนศัพทตัดทอน บาลีเดิมเปน อฺทตฺถุหร
๑๐. อนุกมฺป บาลีเดิมเปน อนุกมฺปก
๑๑. ในองคคณุของกลัยาณมติร ๗ ขอ ๕ วจนกขฺโม ค ําบาลีทานมุงความ

หมายวา อดทนตอค ําพดูของผูอืน่ คอื รบัฟงค ําต ําหน ิวพิากษวิจารณ
ได และพรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน (ดูความหมาย ใน องฺ.อ. ๓/๒๐๐ และ
ตัวอยางใน สํ.อ. ๑/๑๔๕)

๑๒. คํ าบาลี ๕ ขอนี้ เปนรูปที่ปรุงใหม ตามบาลีแทเปน
๑. อนุปุพฺพิกถํ ๒. ปริยายทสฺสาวี ๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ
๔. น อามิสนฺตโร ๕. อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ

๑๓. หนาที่ครูตอศิษย ขอที่ ๕ สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ อธิบายตาม
อรรถกถาวา สอนใหเขาเอาวิชาความรูไปใชประกอบอาชีพเล้ียงตัวเอง
และคุมครองตนได ตลอดจนเมือ่ศษิยไปท ํามาหากนิทีอ่ืน่แลว อาจารย
กแ็นะน ําแกผูอืน่ใหเกดิความเชือ่ถอื ไปหาศษิยนัน้   (ท.ีอ.๓/๑๘๓)

๑๔. วุฒิธรรม หรือ วุฒิ ๔ นั้น ตามพระบาลีเรียกวา ปฺาวุฑฺฒิธมฺม
คือธรรมเครื่องเจริญแหงปญญา มิใชความเจริญทั่วๆ ไป ดังนั้น จึง
นํ ามาจัดเขาในหมวดการเรียนการศึกษา

๑๕. แปลรักษาศัพทวา กระทํ าบุพการในศาสนานี้ ดังนั้นจะแปลวา “ออก
นํ าในการอุปถัมภและชวยกิจการพระพุทธศาสนา” ก็ได

๑๖. ค ําอธิบายถือตาม องฺ.อ. ๓/๓๙๕ แปลกจากที่เรียนกันมาบาง



แถลงความเปนมา ๑
(ชวงแรก: มีเฉพาะ ธรรมนูญชีวิต)

หนังสอืน้ีมีก ําเนิดจากความคดิท่ีจะอนโุมทนาตอศรทัธา และคณุงามความดี
อนัเปนบุญจรยิา ของพทุธศาสนิกชนชาวไทยในสหรฐัอเมรกิา ซึง่ไดไปชวยอปุถมัภ
สนับสนุนการปฏบัิติศาสนกจิของผูเขียน ระหวางพํ านักอยู ณ ประเทศนั้นใน พ.ศ.
๒๕๑๙

เรือ่งมีวา เม่ือตน พ.ศ. ๒๕๑๙ ผูเขยีนไดรบัอาราธนาไปเปนวทิยากร ในวชิา
ฝายพระพทุธศาสนา ณ สวอรทมอรวทิยาลยั (Swarthmore College) ในรฐัเพนน-
ซิลเวเนีย โดยมีคุณบุญเลิศ โพธินี รวมเดินทางไปชวยท ําหนาท่ีเปนไวยาวจักร

ระหวางพ ํานักอยู ณ ท่ีน้ัน พทุธศาสนิกชนชาวไทยในถิ่นใกลเคียง คือตํ าบล
ท่ีติดตอกับสวอรทมอรบาง ในเมืองฟลาเดลเฟยบาง ตลอดถึงบางเมือง ในรัฐนิว
เจอรซี ไดไปเยี่ยมเยียนและอุปถัมภอํ านวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะดาน
พาหนะ นอกจากน้ัน ยงัไดบรจิาคปจจยัทํ าบุญในโอกาสตางๆ ดวย

ผูเขียนไดเกิดความรูสึกในเวลานั้นวา การที่ทานผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย ไป
ถวายความอุปถัมภดวยภัตตาหาร และการอํ านวยความสะดวกตางๆ ก็นับเปน
ความเกื้อกูลอยางยิ่งอยูแลว สํ าหรับปจจยัท่ีบรจิาคถวายนัน้ต้ังใจวาจะสงผลานสิงส
กลบัคืนใหแกผูบรจิาคดวยวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีจะเกิดดอกออกผลเปนบุญกุศล
เพิ่มพูนคุณความดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยที่ท้ังผูบริจาคและผูรับบริจาคไดมีสวนบํ าเพ็ญ
จาคธรรมรวมกัน

อาศัยความตัง้ใจนี ้ ประกอบกบัความคดิพ้ืนเดิมท่ีวา นาจะมีหนังสือแสดง
หลักธรรมพื้นๆ งายๆ ท่ีเหมาะแกคฤหัสถท่ัวไปสักเลมหน่ึง ส ําหรบัมอบใหเปน
ประโยชนดานความรูทางธรรม แกทานผูศรัทธาซึ่งอยูหางไกล พรอมท้ังจะไดเผย
แพรใหเปนประโยชนแกพุทธศาสนิกชนอื่นๆ กวางขวางออกไปดวย

อาศัยขอปรารภนี้ ผูเขียนจึงไดใชเวลาชวงทายของการพํ านักท่ีสวอรทมอร
หลงัจากทํ าหนาท่ีวิทยากรใหแกวิทยาลัยน้ันเสร็จสิ้นแลว รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ
คูมอืดํ าเนินชีวิต ขึ้น งานเรียบเรียง แมจะไดใชหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร ท่ี



วิสัยธรรม๙๔

๙๔

ผูเขียนจัดทํ าไวกอนแลวเปนฐาน ก็ยังกินเวลาในการปรุงแตง ขัดเกลาคํ าอธิบาย
และตรวจสอบความหมายตามคัมภีร อีกมิใชนอย เม่ือเขียนเสร็จยังไมทันไดพิมพ
กเ็ดินทางออกจากสวอรทมอรเสียกอน

ตอมา ระหวางพักอยูท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรค ตามคํ าอาราธนา
ของวัดน้ัน จึงไดมีโอกาสจัดพิมพขึ้น ในรูปตัวพิมพดีด โรเนียวเย็บเลม โดยไดรับ
ความชวยเหลือจากพระสงฆวัดวชิรธรรมปทีป และไดใชทุน ซึ่งผูศรัทธาไดบริจาค
ถวายที่สวอรทมอร สมตามความตั้งใจ นอกจากนั้น ทางวัดวชิรธรรมปทีปเองก็ได
พิมพเผยแพรเพิ่มเติมอีกสวนหนึ่งดวย ตอมา ทางเมืองไทย มหาจุฬาลงกรณราช-
วทิยาลัย และเจาภาพอื่น บางราย ไดขออนุญาตบาง ถือวิสาสะบาง นํ าไปพิมพแจก
ในโอกาสตางๆ นับวาหนังสือไดแพรหลายมากขึ้น

ทางดานผูเขียนเอง เม่ือกลับเมืองไทยแลว ก็ไดปรับปรุง คูมอืดํ าเนินชีวิต
จัดพิมพเปนธรรมทานใหมอีก ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒ นับเปนการพิมพครั้งที่ ๔
มีท่ีแกไขปรับปรุงจากเดิมเปนอนัมาก และไดเปลีย่นชือ่ใหมวา ธรรมนญูชวีติ หลงั
จากน้ัน มีผูขอพมิพเผยแพรอกี ๒๓ ครัง้

เฉพาะในการพิมพครั้งใหมน้ี ไดแกไขปรับปรุงอยางมากตลอดเลม โดยมุง
ใหอานงายและจํ างายยิ่งขึ้น*

ขออนุโมทนา และอํ านวยพรแกพุทธศาสนิกชน ยานใกลเคียงสวอรทมอร
ในฐานะที่ทานเหลาน้ันเปนเจาของศรัทธาและบุญจริยา ท่ีเปนแรงดลใจใหหนังสือ
เลมนอยน้ีเกิดมีขึ้น และขออนุโมทนาอาจารยสิริ เพ็ชรไชย ท่ีไดชวยอนุเคราะหรับ
ภาระเปนไวยาวัจกรเพื่อการน้ีโดยตลอด ขอทุกทานจงเปนผูมีสวนในความดีงาม
และกุศลผลานิสงส ซึ่งจะพึงบังเกิดมีจากธรรมวิทยาทานนี้ท่ัวกัน

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)
        ๑๙ เมษายน ๒๕๒๓

                                                                                                    
* กรมการศาสนาขอพิมพใหมในช่ือวา พุทธจริยธรรม



แถลงความเปนมา ๒
(ชวงที่ ๒: มี ธรรมนูญชีวิต พากยอังกฤษ และ วินัยชาวพุทธ)

หนังสือ ธรรมนูญชีวิต น้ี เม่ือแรกเรียบเรียงขึ้น และพิมพครั้งแรก ใน
พ.ศ. ๒๕๑๙ มีชื่อวา คูมอืดํ าเนินชีวิต ผูเรียบเรียงไดแกไขปรับปรุงเน้ือหาและ
เปลี่ยนเปนชื่อปจจุบัน เม่ือพิมพครั้งที่ ๔ ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒

ตอมา ในเดือนเมษายน ๒๕๒๓ ไดแกไขปรับปรุงใหอานงายจํ างายยิ่งขึ้น
และนับแตน้ันไดมีการพิมพซํ้ าเรื่อยมาจนใน พ.ศ. ๒๕๓๓ นับไดเกินกวา ๑๐๐
ครั้ง แตตอจากน้ันไมนานก็เลิกติดตามสถิติการพิมพ เพราะเปนการยากที่จะนับ
ครั้งไดครบถวน

ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารยบรูส อีแวนส (Bruce Evans) แหงมูลนิธิพุทธ
ธรรมไดแปล ธรรมนูญชีวิต เปนภาษาอังกฤษ และหลังจากไดตรวจสอบคํ าแปล
แลว ก็ไดตีพิมพท้ังฉบับแปลภาษาอังกฤษ และฉบับสองพากย เปนครั้งแรก ใน
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๙

สํ าหรับการพิมพครั้งใหมในป ๒๕๔๐ น้ี ธรรมนูญชีวิต ไดมีความเปลี่ยน
แปลงที่สํ าคัญ ๒ ประการ คือ การปรับปรุงและเพิ่มเติมเน้ือหาในพากยภาษาไทย
พรอมท้ังตรวจชํ าระคํ าแปลภาษาอังกฤษ ท้ังสวนเดิมและสวนที่เพิ่มเขามาใหม
ประการหนึ่ง และการนํ าเอาเรื่อง "มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" มาพิมพเพิ่มเขา
เปนสวนนํ าหนา อีกประการหนึ่ง โดยมีเหตุปรารภดังน้ี

(ก) ลุถึงป ๒๕๔๐ น้ี อาจารยบรูส อีแวนส เห็นวา ธรรมนูญชีวิต ฉบับ
แปลที่ทํ าไวเดิม เปนการแปลแบบจับความ เม่ือมีการพิมพท้ังพากยภาษาไทยและ
พากยภาษาอังกฤษรวมเปนเลมเดียวกัน ควรจะใหคํ าแปลนั้นตรงกับภาษาไทย
อยางแมนยํ าและสมบูรณมากขึ้น จึงชํ าระคํ าแปลใหม ตลอดเลม

ระหวางรอการสอบทานคํ าแปลกอนจัดพิมพ ผูเรียบเรียงเห็นเปนโอกาสอัน
ควรที่จะเพิ่มเน้ือหาบางอยางที่คิดไว เพื่อใหหนังสือใกลความสมบูรณมากท่ีสุด จึง
ไดเพิ่มหลักธรรมสํ าคัญเรื่องบพุนมิิตแหงการเกิดขึ้นของมรรคเขามา และจัดเปน
บทแรกของหนังสือ ใหชื่อวา “คนผูเปนสัตวประเสริฐ” กับทั้งไดเปลี่ยนชื่อ บทนํ า
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ใหม จาก “คนเต็มคน” เปน  “คนกบัความเปนคน”
นอกจากน้ี ใน หมวดสอง (คนกับชีวิต) ไดยายบทที่ ๘ (คนไมหลงโลก) ไป

เปนบทสุดทายของหมวด (บทที่ ๑๒)
พรอมน้ันก็ไดแทรกเสริมเพิ่มความปรับสํ านวนในที่อื่นๆ อีกหลายแหง เพื่อ

ใหหนังสือไดความครบถวนทางธรรม และสํ าเร็จประโยชนแกผูอานมากขึ้น
(ข) หลังจากที่งานปรับปรุงธรรมนูญชีวิต เสรจ็เรียบรอยแลว ระหวางรอ

การพิมพ มีเหตุประจวบใหผูเรียบเรียงจัดทํ าหนังสือเสร็จอีกเลมหน่ึง เปนหนังสือ
ขนาดเล็ก ชื่อวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

"มาตรฐานชวิีตของชาวพทุธ" น้ัน เดิมเปนบทสรุป จัดไวเปนภาคผนวก
ของหนงัสอืท่ีมีชือ่อยางเดยีวกนัน้ัน ซึง่เกดิจากธรรมกถาและค ําอวยพรในพธีิลาสกิขา
ของผูบรรพชาอปุสมบทตามประเพณบีวชเรยีน และมผีูศรทัธาขอพมิพเปนธรรมทาน
ในวันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๓๗

ตอมา เม่ืออธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตพิมพบท
สรุปน้ันแจกเปนธรรมทานในวันขึ้นปใหม ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ผูเรียบเรียงไดปรับ
ปรงุใหกะทัดรัดอานงายและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยปรับขอความและสํ านวนตาม
หนังสือธรรมนูญชีวิต ท่ีเพิง่แกไขปรับปรุงใหมเสร็จเรียบรอย และไดขอให
อาจารยบรูส อีแวนส แปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหเขาชุดกันกับหนังสือ ธรรมนูญ
ชีวิต ท่ีมีท้ังพากยภาษาไทย และพากยแปลภาษาอังกฤษ

"มาตรฐานชวิีตของชาวพทุธ" น้ี เกิดจากความดํ าริท่ีจะยํ้ าเนนถึงความ
ส ําคัญของการที่ชาวพุทธควรจะมีขอปฏิบัติท่ียึดถือปฏิบัติกันอยางจริงจัง โดยรื้อ
ฟนขอปฏิบัติท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงไวในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖) ขึ้น
มาสงเสริมใหเปนกฎเกณฑสํ าหรับชาวพุทธ ท่ีจะยึดถือปฏิบัติกันอยางเปนมาตร-
ฐานทั่วไป ในการที่จะดํ าเนินชีวิตและรวมสรางสรรคสังคมใหดีงามมีความสุขความ
เจริญ อันจะเปนการสอดคลองกับมติด้ังเดิมท่ีอรรถกถากลาววา สิงคาลกสูตรน้ัน
เปน “คิหิวินัย” คือ วินัยของคฤหัสถ หรือแบบแผนการดํ าเนินชีวิตของผูครอง
เรือน (ที.อ.๓/๑๓๔, ๑๕๑) คูกันกับ “ภิกขุวินัย” คือ วินัยของพระภิกษุสงฆ

เน้ือหาทัง้หมดของ "มาตรฐานชวิีตของชาวพทุธ" น้ี มีรวมอยูแลวในหนงัสอื
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ธรรมนญูชีวติ ถอืไดวา "มาตรฐานชวิีตของชาวพทุธ" เปนเกณฑอยางตํ ่าสํ าหรับการ
ดํ าเนินชีวิตของชาวพุทธ สวน ธรรมนูญชีวิต เปนประมวลหลักธรรมทั่วไปเพื่อการ
ดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งอาจถือเปนสวนขยายของ "มาตรฐานชวิีตของชาวพทุธ"

ผูปฏิบัติอาจใช "มาตรฐานชวิีตของชาวพทุธ" เปนเกณฑตรวจสอบเบือ้งตน
ส ําหรบัการด ําเนินชวีติของตน แลวกาวสูคุณสมบติัและขอปฏิบัติใน ธรรมนญูชีวิต
เพ่ือดํ าเนินชวีติใหดีงาม มีความส ําเรจ็ และเปนประโยชนยิง่ขึน้ จนถงึความสมบรูณ

ในดานการแปล อาจารยบรสู อแีวนส ไดต้ังใจท ํางานน้ีดวยฉันทะ วริยิะ และ
อาศัยความช ํานาญในการแปล งานจงึส ําเรจ็ดวยดี นอกจากน้ัน ในระหวางตรวจชํ าระ
และสอบทานคํ าแปล ก็ยังไดปรับปรุงขัดเกลาถอยคํ าขอความและสํ านวนไปเรื่อยๆ
ดวยฉันทเจตนาที่จะใหธรรมนูญชีวิตฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษนี้มีความถูกตอง 
แมนย ํา นาอานมากท่ีสดุ จงึขออนโุมทนาอาจารยบรสู อแีวนส ไวในทีน้ี่เปนอยางยิง่

อน่ึง ระหวางน้ี ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูเรียบเรียงมีงานตางๆ ค่ังคางมาก และ
อาพาธบอยๆ ดร.สมศีล ฌานวงัศะ รองศาสตราจารย แหงสถาบนัภาษา จฬุาลงกรณ-
มหาวทิยาลยั โดยความเอือ้เฟอประสานงานของส ํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหงชาต ิ และโดยอนมัุติของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดมีน้ํ าใจมาชวยใหกํ าลังรวม
มือสนับสนุน ผอนเบาภาระในการทํ างานทางวิชาการ ขอเสนอแนะตางๆและการ
รวมพิจารณา ของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไดอํ านวยประโยชนแกงานนี้อยางมาก
ขออนุโมทนาความมีน้ํ าใจเกื้อหนุนของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไว ณ ท่ีน้ีดวย

สวนในการจัดเตรียมตนแบบเพื่อการตีพิมพ โดยเฉพาะฉบับสองพากย
ไทย-อังกฤษ ไดอาศัยพระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺตาปฺโ) ชวยดํ าเนินการ
จนเสร็จเรียบรอย จึงขออนุโมทนาพระครูปลัดปฎกวัฒน เปนอยางมาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
          ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

หมายเหตุ: ตอมา ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ ไดปรบั "ภาค ๑: มาตรฐานชีวติของชาวพทุธ" ใหงายขึน้ และ
เปลีย่นช่ือเปน "วินยัชาวพทุธ" เสรจ็แลว ดร.สมศลี ฌานวงัศะ ไดปรบัปรงุค ําแปลภาษาองักฤษ ใหตรงกัน



ภาค ๓

ภูมิธรรมชาวพุทธ
 (หมวดธรรมเลือกสรรจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม)



ชุดที่ ๑
หลักใหญที่ตองรูไวแตตน

ก. หลักนํ าศรัทธา
[1.1] (พระ)รัตนตรัย และ ไตรสรณะ
• (พระ)รัตนตรัย (รัตนะ 3, แกวอันประเสริฐ หรือส่ิงล้ํ าคา 3 

ประการ, หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน 3 อยาง — 
Ratanattaya: the Triple Gem; Three Jewels)
1. พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเอง และสอนผูอื่นใหรูตาม — Buddha:
the Buddha; the Enlightened One)
2. พระธรรม (คํ าส่ังสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงอันพึงรูและ
หลักความถูกตองดีงามอันพึงประพฤติปฏิบัติ — Dhamma: the 
Dhamma; Dharma; the Doctrine)
3. พระสงฆ (หมูสาวกผูสืบคํ าส่ังสอนของพระพุทธเจา ดวยการเลาเรียน 
ปฏิบัติ รูตาม และแนะนํ าส่ังสอนผูอื่น — Saïgha: the Sangha; the 
Order)

บางทเีรยีกกนัวา พระไตรรตัน แตในบาลทีีม่า เรยีกวา สรณะ 3

• สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ (ที่พึ่ง, ที่ระลึก — Saraõa,
Tisaraõa: the Threefold Refuge; Three Refuges; Threefold 
Guide) หมายถงึพระรตันตรยั คอื พระพทุธเจา พระธรรม และ พระสงฆ
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การนอมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้น เขาใจความหมายอยาง
ถูกตอง และยึดถือเปนหลักแหงความประพฤติปฏิบัติหรือเปนเครื่องนํ า
ทางในการดํ าเนินชีวิต โดยยั้งใจจากอกุศล และนํ าจิตเขาสูกุศล เรียกวา 
สรณคมน ไตรสรณคมน หรือ ไตรสรณาคมน.
พจนานกุรมฯ = [100, 116]
Kh.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[1.2] พุทธคุณยอ: พุทธคุณ 2 และ พุทธคุณ 3
• พุทธคุณ 2 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes 

of the Buddha)
1. อัตตหิตสมบัติ (ความถึงพรอมแหงประโยชนตน, ทรงบํ าเพ็ญ
ประโยชนสวนพระองคเอง เสร็จส้ินสมบูรณแลว — Attahita-sampatti:
to have achieved one’s own good; accomplishment of one’s 
own welfare) พระคุณขอนี้มุงเอาพระปญญาเปนหลัก เพราะเปนเครื่อง
ใหสํ าเร็จพุทธภาวะ คอื ความเปนพระพุทธเจา และความเปน อัตตนาถะ 
คือ พึ่งตนเองได
2. ปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น, ทรงบํ าเพ็ญพุทธ
จริยาเพื่อประโยชนแกผูอื่น — Parahita-pañipatti: practice for the 
good or welfare of others) พระคุณขอนี้มุงเอาพระกรุณาเปนหลัก 
เพราะเปนเครื่องใหสํ าเร็จพุทธกิจ คือ หนาที่ของพระพุทธเจา และความ
เปนโลกนาถ คือ เปนที่พึ่งของชาวโลกได

พทุธคณุ 9 ทีจ่ะกลาวตอไป [1.3] ยอลงแลวเปน 2 อยางดงัแสดงมานี้ 
คือ ขอ 1, 2, 3, 5 เปนสวนอตัตหิตสมบัติ ขอ 6, 7 เปนสวน ปรหิต
ปฏิบัติ ขอ 4, 8, 9 เปนทั้งอตัตหิตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ
พจนานกุรมฯ = [304]
DAò.I.8 (ฉบับไทยยังไมพิมพ) วิสุทฺธิ.ฏีกา1/258/381; 246/338 (ฉบับโรมันยังไมพิมพ)
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• พุทธคุณ 3 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes 
of the Buddha)
1. ปญญาคณุ (พระคณุคอืพระปญญา — Pa¤¤à: wisdom)
2. วสิทุธิคณุ (พระคณุคอืความบรสุิทธิ ์— Visuddhi: purity)
3. กรณุาคณุ (พระคณุคอืพระมหากรณุา — Karuõà: compassion)

พทุธบรษัิทในประเทศไทยรูจักพุทธคุณยอชดุ 3 ขอนีก้นัมาก แต
พุทธคุณทีก่ลาวถงึทัว่ไปในคมัภรีตางๆ ม ี 2 คอื พระปญญา และพระ
กรณุา ไดแกชดุ 2 ขอขางตน ทัง้นีโ้ดยถอืวา พระวสุิทธ ิเปนพระคณุเนือ่งใน
พระปญญาอยูแลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู คัมภีรทั้งหลายจึง
ไมแยกไวเปนขอหนึ่งตางหาก
พจนานกุรมฯ = [305]
(ฉบับโรมันยังไมพิมพ) นัย วิสุทฺธิ.ฏีกา1/1.

 [1.3] พุทธคุณ 9 (คุณของพระพุทธเจา — Buddhaguõa: 
virtues or attributes of the Buddha)
อิติป โส ภควา (แมเพราะอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น — Thus 

indeed is he, the Blessed One,)
1. อรหํ (เปนพระอรหนัต คอื เปนผูบรสุิทธิ ์ ไกลจากกเิลส ท ําลายก ําแหง
สังสารจกัรไดแลว เปนผูควรแนะน ําส่ังสอนผูอืน่ ควรไดรบัความเคารพบูชา 
เปนตน — Araha§: holy; worthy; accomplished)
2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ (เปนผูตรัสรูชอบเอง — Sammàsambuddho: 
fully self-enlightened)
3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือความรู และ
จรณะ คอื ความประพฤติ — Vijjàcaraõa-sampanno: perfect in 
knowledge and conduct)



[1.3]  ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๐๔

4. สุคโต (เปนผูเสด็จไปดีแลว คอื ทรงดํ าเนินพระพุทธจริยาใหเปนไป
โดยสํ าเร็จผลดวยดี พระองคเองก็ไดตรัสรูสํ าเร็จเปนพระพุทธเจา ทรง
บ ําเพญ็พทุธกจิกสํ็ าเรจ็ประโยชนยิง่ใหญแกชนทัง้หลายในทีท่ีเ่สดจ็ไป และได
ประดษิฐานพระศาสนาไว แมปรนิพิพานแลวกเ็ปนประโยชนแกมหาชนสืบมา
— Sugato: well-gone; well-farer; sublime)
5. โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก คือ ทรงรูแจงสภาวะอันเปนคติธรรมดาแหง
โลกคือสังขารทั้งหลาย ทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแหงสัตวโลกทั้งปวง 
ผูเปนไปตามอํ านาจแหงคติธรรมดาโดยถองแท เปนเหตุใหทรงดํ าเนินพระ
องคเปนอิสระ พนจากอํ านาจครอบงํ าแหงคติธรรมดานั้น และทรงเปนที่
พึ่งแหงสัตวทั้งหลายผูยังจมอยูในกระแสโลกได — Lokavidå: knower 
of the worlds)
6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ไมมีใครยิ่ง
กวา คอื ทรงเปนผูฝกคนไดดเียีย่ม ไมมผูีใดเทยีมเทา — Anuttaro purisa-
dammasàrathi: the incomparable leader of men to be tamed)
7. สตถฺา เทวมนสุสฺานํ (เปนศาสดาของเทวดาและมนษุยทัง้หลาย — 
Satthà deva-manussàna§: the teacher of gods and men)
8. พุทฺโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือ
และขอปฏิบัติทั้งหลายที่ถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอื่นใหพนจากความ
หลงงมงายดวย อนึ่ง เพราะไมติด ไมหลง ไมหวงกังวลในสิ่งใดๆ มีการ
ค ํานึงประโยชนสวนตนเปนตน จึงมีพระทัยเบิกบาน บํ าเพ็ญพุทธกิจไดถูก
ตองบริบูรณ โดยถือธรรมเปนประมาณ การที่ทรงพระคุณสมบูรณเชนนี้ 
และทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจไดเรียบรอยบริบูรณเชนนี้ ยอมอาศัยเหตุคือความ
เปนผูตื่น และยอมใหเกิดผลคือทํ าใหทรงเบิกบานดวย — Buddho: 
awakened)
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9. ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ จะทรงทํ าการใด ก็ลุลวงปลอดภัยทุก
ประการ หรอื เปนผูจํ าแนกแจกธรรม — Bhagavà: blessed; analyst)

พทุธคุณ 9 นี้ เรียกอีกอยางวา นวารหาทิคุณ (คุณของพระพทุธเจา 9 
ประการ ม ีอรหํ เปนตน) บางทเีลือนมาเปน นวรหคณุ หรอื นวารหคณุ แปล
วาคณุของพระพทุธเจาผูเปนพระอรหนัต 9 ประการ
พจนานกุรมฯ = [303]
M.I.37; A.III.285. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/317.

[1.4] ธรรมคุณ 6 (คุณของพระธรรม — Dhammaguõa: 
virtues or attributes of the Dhamma)
1. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดีแลว คือ ตรัสไวเปนความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง 
งามในทีสุ่ด พรอมทัง้อรรถพรอมทัง้พยญัชนะ ประกาศหลกัการครองชีวิต
อนัประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณส้ินเชิง — Svàkkhàto: Well proclaimed 
is the Dhamma by the Blessed One)
2. สนฺทิฏิโก (อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง คือ ผูใดปฏิบัติ ผู
ใดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็นประจักษดวยตนเอง ไมตองเชื่อตามคํ าของผูอื่น ผู
ใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอื่นจะบอกก็เห็นไมได— Sandiññhiko: to be 
seen for oneself)
3. อกาลโิก (ไมประกอบดวยกาล คอื ไมขึน้กบักาลเวลา พรอมเมือ่ใด
บรรลไุดทนัท ีบรรลเุมือ่ใด เหน็ผลไดทนัท ีอกีอยางวา เปนจรงิอยูอยางไร กเ็ปน
อยางนัน้ ไมจํ ากดัดวยกาล — Akàliko: not delayed; timeless)
4. เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกใหมาดู คือ เชิญชวนใหมาชม และพิสูจน 
หรือท าทายต อการตรวจสอบ เพราะเป นของจริงและดีจริง — 
Ehipassiko: inviting to come and see; inviting inspection)
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5. โอปนยิโก (ควรนอมเขามา คือ ควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมใจ
เขาไปใหถึง ดวยการปฏิบัติใหเกิดมีขึ้นในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น 
หมายความวา เชญิชวนใหทดลองปฏบิตัดิ ูอกีอยางหนึง่วาเปนส่ิงทีน่ ําผูปฏบิตัิ
ใหเขาไปถงึทีห่มายคอืนพิพาน  —  Opanayiko:  worthy of inducing
in and by one’s own mind; worthy of realizing; to be tried by 
practice; leading onward)
6. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน คอื เปน
วสัิยของวญิชูนจะพงึรูได เปนของจ ําเพาะตน ตองทํ าจึงเสวยไดเฉพาะตัว 
ทํ าใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูไดประจักษที่ในใจของตนนี่เอง   —   
Paccatta§   veditabbo   vi¤¤åhi:  directly experienceable by
the wise)

คณุขอที ่ 1 มคีวามหมายกวางรวมทัง้ปรยิตัธิรรม คอื ค ําส่ังสอนดวย 
สวนขอที่ 2 ถึง 6 มุงใหเปนคุณของโลกุตตรธรรม จะเห็นไดในที่อื่นๆ วา 
ขอที่ 2 ถึง 6 ทานแสดงไวเปน คุณบทของนิพพาน ก็มี
พจนานกุรมฯ = [306]
M.I.37; A.III.285. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

[1.5] สังฆคุณ 9 (คุณของพระสงฆ — Saïghaguõa: virtues
of the Sangha; virtues or attributes of the community of noble 
disciples)
1. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาค เปนผูปฏบิตัดิี  — Supañipanno: Of good conduct is the
community of noble disciples of the Blessed One)
2. อชุปุฏิปนโฺน (เปนผูปฏบิตัติรง — Ujupañipanno: of upright conduct)
3. ายปฏิปนฺโน  (เปนผูปฏิบัติถูกทาง — ¥àyapañipanno: of
right conduct)
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4. สามีจิปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติสมควร — Sàmãcipañipanno: of 
dutiful conduct; of proper conduct)

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา (ไดแก คูบุรุษ 4 
รายตวับคุคล 8 — namely, the four pairs of men, the eight 
types of individuals.)

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนี้ — 
This community of the disciples of the Blessed One is)
5. อาหเุนยโฺย (เปนผูควรแกของค ํานบั คอืควรรบัของทีเ่ขาน ํามาถวาย
— âhuneyyo: worthy of gifts)
6. ปาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกการตอนรับ — Pàhuneyyo: worthy of 
hospitality)
7. ทกฺขิเณยฺโย (เปนผูควรแกทักษิณา, ควรแกของทํ าบุญ — 
Dakkhiõeyyo: worthy of offerings)
8. อชฺลกิรณีโย (เปนผูควรแกการท ําอญัชลี, ควรแกการกราบไหว — 
A¤jalikaraõãyo: worthy of reverential salutation)
9. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, 
เปนแหลงปลูกฝงและเผยแพรความดีที่ยอดเยีย่มของโลก   —
Anuttara§ pu¤¤akkhetta§ lokassa: the incomparable field of 
merit or virtue for the world)
พจนานกุรมฯ = [307]
M.I.37; A.III.286. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

บาลีแสดง [1.3] พระพุทธคุณ [1.4] พระธรรมคุณ และ [1.5] พระ
สังฆคุณ นี้ พุทธบริษัทไดนํ ามาใชเปนบทสวดประจํ า ในการสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย เพื่อเปนพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ
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สวนในเวลาทีมิ่ไดสวดบทสรรเสรญิคุณพระรตันตรยัโดยตรง แมแตเม่ือจะเริม่
กลาวบทสวดอืน่ๆ จะแสดงธรรม หรอืทํ ากจิกรรมปลกียอย พทุธกิชนกนิ็ยมถวายความ
เคารพแดพระพทุธเจา ดวยการกลาวบทนมสัการสัน้ๆ ซึง่บางคมัภีรเรยีกวา บท มหา-
นมัสการ (มหานมกกฺารปาฐ; ในเมอืงไทยบดัน้ี เรยีกกนัวา “บุพภาคนมัสการ”) ดังน้ี

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ (วา ๓ จบ)
(บทนี้มีแหลงเดิมในพระไตรปฎก เชนที่ทาวสักกะกลาว – ที.ม.10/271/323)

แปลวา: ขาฯ ขอนอบนอม แดพระผูมพีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา พระองคนัน้
ถาจะใหกลาวพรอมกันเปนกลุมเปนหมู ในเมืองไทยมีคํ านัดหมาย ท่ีได

เรียบเรียงไวเปนแบบ ซึ่งหัวหนาจะกลาวนํ า ดังน้ี
หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ กโรมเส ฯ

นอกจากนั้น ในเมืองไทยยังมีคํ านมัสการพระรัตนตรัยอยางส้ัน ที่ได
เรียบเรียงไวเปนแบบแผน สํ าหรับสวดในตอนเริ่มพิธี ดังนี้

อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา,  พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ
(พระผูมพีระภาคเจา ทรงเปนพระอรหนัต ตรสัรูเองโดยชอบ, ขาฯ ขออภิวาท

พระผูมีพระภาคพุทธเจา)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, ธมฺมํ นมสฺสามิ

(พระธรรมอนัพระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงไวดแีลว, ขาฯ ขอนมสัการพระธรรม)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สงฺฆํ นมามิ

(พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาคเจา เปนผูปฏบิตัดิแีลว, ขาฯ ขอนบนอมพระสงฆ)
สวน สรณคมน/สรณาคมน คือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ มีค ํา

กลาวเปนแบบซึง่ใชตามบาลเีดมิในพระไตรปฎกสืบมา (ขุ.ขุ.25/1/1) ดงันี้
พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ   (ขาพเจา ถงึพระพทุธเจา เปนสรณะ)
ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ   (ขาพเจา ถงึพระธรรม เปนสรณะ)
สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ   (ขาพเจา ถงึพระสงฆ เปนสรณะ)
[ทติุยมปฺ…(แมครัง้ที ่๒) ตติยมปฺ…(แมครัง้ที ่๓) กลาวซํ ้าอยางน้ี จนครบ ๓ รอบ]
(สรณคมนน้ี ตามปกตใิชในการสมาทานศลี โดยพระภกิษกุลาวนํ า ตอจากตั้ง
นโมฯ ๓ จบ จึงกลาวบทสรณคมน เสร็จแลวบอกสิกขาบท ดู [2.9] ศีล 5)
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ข. หลักนํ าปฏิบัติ
[1.6] ไตรสิกขา หรือ พุทธโอวาท 3

ในระบบ สัทธรรม 3 - ปาพจน 2 - ไตรปฎก
• สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา (ขอที่จะตองศึกษา, ขอปฏิบัติที่เปน

หลักสํ าหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรมพัฒนา กาย วาจา จิตใจ และปญญา 
ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน — Sikkhà: the 
Threefold Learning; the Threefold Training)
1. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมในทาง
ความประพฤตอิยางสูง ใหใชอนิทรยี กาย วาจา และอาชพี ในทางทีด่งีาม
เกื้อกูล — Adhisãla-sikkhà: training in higher morality)
2. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมจิตเพื่อ
ใหเกิดคุณธรรมและภาวะจิตดีงามเชนสมาธิอยางสูง — Adhicitta-
sikkhà: training in higher mentality)
3. อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรม
ปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง — Adhipa¤¤à-sikkhà: training 
in higher wisdom)

เรียกส้ันๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา (morality, concentration and 
wisdom)

เมื่อศึกษา คือฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขานี ้ชีวิตก็จะกาวไป
ในทางสายกลาง คือ มรรคมีองค 8 ดู [3.1] และ [3.11]
พจนานกุรมฯ = [124]
D.III.220; A.I.229. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/521/294.
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• พุทธโอวาท 3 (โอวาทของพระพุทธเจา 3, ประมวลคํ าสอน
ของพระพุทธเจาที่เปนหลักใหญ 3 ขอ — Buddha-ovàda: the Three 
Admonitions or Exhortations of the Buddha)
1. สพพฺปาปสสฺ อกรณํ (ไมท ําความชัว่ทัง้ปวง — not to do any evil)
2. กสุลสสฺปูสมปฺทา (ท ําแตความด ี— to do good; to cultivate good)
3. สจิตฺตปริโยทปนํ (ทํ าใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ์ — to purify the 
mind)

หลัก 3 ขอนี้ รวมอยูในโอวาทปาฏิโมกข ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญ 
เดือน 3 ที่บัดนี้เรียกวา วนัมาฆบูชา

สามขอนี้ กค็อืไตรสกิขาทีต่รสัเชงิอธบิาย คอื ขอ 1 เปนศลี ขอ 2 เปน
สมาธิ ขอ 3 เปนปญญา (เชน วิสุทฺธิ.1/5)
พจนานกุรมฯ = [97]
D.II.49; Dh.183. ที.ม.10/54/57; ขุ.ธ.25/24/39.

หลกัไตรสกิขา น้ี เปนภาคปฏิบัติ อนัเปนสวนหนึง่ของระบบครบวงจร ท่ี
เรียกวา สัทธรรม 3 ซึง่แสดงภาพรวมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

• สัทธรรม 3 (ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือ
แกนศาสนา — Saddhamma: good law; true doctrine; doctrine 
of the good; essential doctrine)
1. ปริยัตติสัทธรรม (สัทธรรมคอืค ําส่ังสอนอนัจะตองเลาเรียน ไดแก
พทุธพจน — Pariyatti-~: the true doctrine of study; textual aspect of 
the true doctrine; study of the Text or Scriptures)
2. ปฏิปตติสัทธรรม (สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะตองปฏิบัติ ไดแก 
อฏัฐังคกิมรรค หรอื ไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปญญา — Pañipatti-~: the
true doctrine of practice; practical aspect of the true doctrine)
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3. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการ
ปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล และ นิพพาน — Pañivedha-~:  the  true
doctrine of penetration; realizable or attainable aspect of the true 
doctrine) อธคิมสัทธรรม ก็เรียก

หลักสัทธรรม 3 นี ้นยิมน ํามาใชในระดบัสามญั เรียกกันส้ันๆ วา
1. ปริยัต ิ(เลาเรียน, เรียนรูใหเขาใจชัดเจนชํ่ าชอง – learning; study)
2. ปฏิบัติ (ลงมือทํ า, นํ าไปใชการ - practice)
3. ปฏิเวธ (ลลุวงผล, บรรลุจุดหมาย – realization; attainment)

ทัง้นี้ ไมพงึลืมความหมายเดมิในพระไตรปฎก วา “ปรยัิติ” ไดแกพทุธพจน
หรอืธรรมวนิยั ทีจ่ะพงึเลาเรยีน ซ่ึงเปนฐานแหง ปฏบัิติ คอื มรรค/ไตรสกิขา

อยางไรกต็าม ค ําวา “ปรยัิติ” นัน้ ในพระไตรปฎกไมไดใชบอย สวนค ําทีใ่ช
ทัว่ไป คอื สกิขา (ศกึษา) ซ่ึงมคีวามหมายกวางกวา คลุมตัง้แตเลาเรยีนปรยิตัิ
จนถึงตัวสิกขา/ศึกษาแท คือการปฏิบัติ/เจริญ ในศีล-จิต/สมาธิ-ปญญา 
ดงันัน้ เมือ่พดูวา สกิขา-ปฏเิวธ จึงเทากบัพดูวา ปรยัิต-ิปฏบัิต-ิปฏเิวธ
พจนานกุรมฯ = [121]
VinA.225; AA.V.33. วินย.อ.1/264; ม.อ.3/147,523; องฺ.อ.3/391.

สัทธรรม 3 ทัง้หมด อันรวมทั้งไตรสิกขาดวยนี ้ตัง้อยูบนฐานแหงค ํา
ส่ังสอนของพระพทุธเจา คอืพระธรรมวนิยั ทีเ่รยีกวา ปาพจน 2

• ปาพจน 2 (วจนะอันเปนประธาน, พุทธพจนหลัก, คํ าสอนหลักใหญ
— Pàvacana: fundamental text; fundamental teaching)
1. ธรรม (คํ าสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู และแนะนํ าหลักความดีที่
ควรประพฤติ — Dhamma: the Doctrine)
2. วินัย (ขอบัญญัติที่เปนหลักกํ ากับความประพฤติปฏิบัติและกิจการให
เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการเจริญธรรม — Vinaya: the Discipline)
พจนานกุรมฯ = [35]
DII.154. ท.ีม. 10/141/178.



[1.6]  ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๑๒

พระธรรมวินัย สืบมาถึงบัดน้ี ในรูปที่จัดเปนคัมภีร เรียกวา (พระ)
ไตรปฎก

• (พระ)ไตรปฎก (ปฎก 3, ประมวลคมัภรีทีร่วบรวมพระธรรมวนิยั 3 
หมวด หรอื 3 ชดุ — Tipiñaka: the Three Baskets; the Pali Canon)
1. วินัยปฎก (หมวดพระวินัย, ประมวลสิกขาบท สํ าหรับภิกษุสงฆและ
ภิกษุณีสงฆ — Vinaya-piñaka: the Basket of Discipline)
2. สุตตันตปฎก (หมวดพระสูตร, ประมวลพระธรรมเทศนา คํ าบรรยาย
ธรรมภาษิต และเรื่องเลาตางๆ อันยักเยื้องตามบุคคลและโอกาส   —
Sutta-piñaka: the Basket of Discourses)
3. อภิธรรมปฎก (หมวดอภิธรรม, ประมวลหลักธรรมและคํ าอธิบายใน
รูปหลักวิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยเหตุการณและบุคคล — Abhidhamma-
piñaka: the Basket of Sublime, Higher or Extra Doctrine)

พระไตรปฎก (เรียกสามัญวา พระวินัย-พระสูตร-พระอภิธรรม) ฉบับ
พิมพอักษรไทย มี 45 เลม
1. พระวนิยั [8 เลม] แบงเปน 3 หมวด (วภิงัค-ขนัธกะ-ปรวิาร) หรอื 5 คมัภรี
(อาทิกัมมิกะ-ปาจิตตีย-มหาวัคค-จุลลวัคค-ปริวาร; ยอวา อา-ปา-ม-จุ-ป)
2. พระสูตร [25 เลม] แบงเปน 5 นิกาย (ทีฆนิกาย-มัชฌิมนิกาย-สังยุตต
นกิาย-อังคุตตรนิกาย-ขุททกนิกาย; ยอวา ที-ม-สํ-องฺ-ขุ)
3. พระอภิธรรม [12 เลม] แบงเปน 7 คัมภีร ([ธรรม]สังคณี-วิภังค-ธาตุ
กถา-ปุคคลปญญัตติ-กถาวัตถุ-ยมก-ปฏฐาน; ยอวา สํ-วิ-ธา-ปุ-ก-ย-ป)

ปฎก 3 นี้ สงเคราะหเขาใน ปาพจน 2 คอื พระสุตตันตปฎกและ
พระอภิธรรมปฎก จัดเปน ธรรม พระวินัยปฎกจัดเปน วินัย
พจนานกุรมฯ = [75] จบ ภูมิธรรมฯ [1.6]
Vin.V.86. วินย.8/826/224.
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[1.7] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สขุ 4 (หลักการเพียรพยายาม
ใหไดผลในการละทุกขลุสุข, การปฏิบัติที่ถูกตองตอความทุกขและความ
สุข ซ่ึงเปนไปตามหลกัพระพทุธศาสนา ทีแ่สดงวา ความเพยีรพยายามทีถ่กู
ตอง จะมีผลจนสามารถเสวยสุขที่ไรทุกขได — Sukhapañisa§
vedanàya
saphalappadhàna: fruitful exertion to enjoy happiness)
1. ไมเอาทุกขทบัถมตนทีม่ไิดถูกทกุขทวมทบั (Being not overwhelmed
by suffering, one does not overwhelm oneself with suffering.)
2. ไมสละความสุขที่ชอบธรรม (One does not give up righteous 
happiness.)
3. ไมสยบหมกมุน (แม)ในสขุทีช่อบธรรมนัน้ (One is not infatuated
even with that righteous happiness.)
4. เพียรพยายามทํ าเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป (One strives in the 
right way to eradicate the cause of suffering.)

ขอ 4 พดูนยัหนึง่วา “เพียรปฏบิตัเิพ่ือเขาถึงความสขุทีป่ระณตีจนสงูสุด”
พจนานกุรมฯ =[174] จบ ภูมิธรรมฯ [1.7]
M.II.223 ม.อุ.14/12/13



[1.8]  ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๑๔

ค. หลักวัดจุดหมาย
[1.8] เวปลุละ หรอื ไพบลูย 2 (ความไพบลูย, ความมัง่คัง่พรัง่

พรอม, ความเจริญแพรหลาย, ความรุ งเรืองสมบูรณ — Vepulla:
abundance; wealth; affluence; prosperity)
1. อามิสเวปุลละ (อามิสไพบูลย, ความไพบูลยแหงอามิส, ความมั่งคั่ง
พรั่งพรอมทางวัตถุ — âmisa-vepulla: abundance of material
things; material abundance; wealth; affluence)
2. ธัมมเวปุลละ (ธรรมไพบูลย, ความไพบูลยแหงธรรม, ความมั่งคั่ง
พรัง่พรอมทางภูมิธรรมภูมิปญญา — Dhamma-vepulla: abundance
of virtues; doctrinal or spiritual abundance; cultural and 
spiritual wealth)
พจนานกุรมฯ = [44]
A.I.93. องฺ.ทุก.20/407/117.

 [1.9] อัตถะ หรือ อรรถ 31 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย, จุด
หมาย — Attha: benefit; advantage; welfare; aim; goal)
1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในโลกนี้, ประโยชน
ขัน้ตน, ประโยชนที่เปนเรื่องตาเห็น เชน ทรัพย ยศ เกียรติ ตระกูลวงศ 
สุขภาพ — Diññha-dhammikattha: benefits obtainable here and
now; the good to be won in this life; temporal welfare)
2. สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนเบื้องหนา, ประโยชนในภพหนา, 
ประโยชนขั้นสูงขึ้นไป, ประโยชนล้ํ าลึกทางจิตใจเลยไกลกวาตาเห็น เชน 
เรือ่งบุญกุศล ชีวิตที่ชอบธรรม ปติในธรรมและกรรมดีงามเปนประโยชน 
นิรามิสสุข — Samparàyikattha: the good to be won in the
hereafter; spiritual welfare)
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3. ปรมัตถะ (ประโยชนสูงสุด, ประโยชนยอดยิ่งแหงการมีจิตเปนอิสระ
ดวยปญญา, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน — Paramattha: the 
highest good; final goal, i.e. Nibbàna)

อัตถะ 3 หมวดนี้ ในพระสูตรทั่วไปมักแสดงเฉพาะขอ 1 และ 2 โดย
ใหขอ 2 มีความหมายคลุมขอ 3 ดวย (เชน ขุ.อิติ.25/201/242; อธิบายใน อิติ.อ.92)
บางแหงก็กลาวถึงเฉพาะปรมัตถะไวตางหาก (เชน ขุ.สุ. 25/296/338; 313/366; ขุ.
อป.33/165/343)
พจนานกุรมฯ = [132]
Nd1169, 178, 357; Nd226. ขุ.ม.29/292/205; 320/217; 727/432; ขุ.จู.30/673/333.

[1.10] อัตถะ หรือ อรรถ 32 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย — 
Attha: benefit; advantage; gain; welfare)
1. อัตตัตถะ (ประโยชนตน — Attattha: gain for oneself; one’s 
own welfare)
2. ปรัตถะ (ประโยชนผูอื่น — Parattha: gain for others; others’ 
welfare)
3. อภุยตัถะ (ประโยชนทัง้สองฝาย — Ubhayattha: gain both for 
oneself and for others; welfare both of oneself and of all others)
พจนานกุรมฯ = [133]
S.II.29; S.V.121-5; A.I.9; สํ.นิ.16/67/35; สํ.ม.19/603/167;
A.III.64; Nd1168; Nd226. องฺ.ทุก.20/46/10; องฺ.ปฺจก.22/51/72
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[1.11] ภาวนา 4 และ ภาวิต 4
• ภาวนา 4 (การเจริญ, การทํ าใหเปนใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพฒันา

— Bhàvanà: growth; cultivation; training; development)
1. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย, การพัฒนา
ความสมัพนัธกบัส่ิงแวดลอมทางกายภาพ —  Kàya-bhàvanà: physical
development)
2. สลีภาวนา (การเจรญิศลี, พฒันาความประพฤต,ิ การฝกอบรมศลี, การ
พฒันาความสัมพนัธทางสงัคม — Sãla-bhàvanà: moral  development;
social development)
3. จติตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ — Citta-
bhàvanà: cultivation of the heart; emotional development)
4. ปญญาภาวนา (การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา
ใหเจริญงอกงามจนเกิดความรูแจงตามเปนจริง —  Pa¤¤à-bhàvanà:
cultivation of wisdom; intellectual development; wisdom 
development; insight development)

• ภาวิต 4 (ผูทีไ่ดฝกอบรม เจรญิ หรอืพฒันาแลว โดยภาวนาทัง้ 4 —
Bhàvita: grown; developed)
1. ภาวติกาย (ผูไดเจริญกาย, ผูมกีายทีพ่ฒันาแลว, ผูไดฝกอบรมกาย คือ
ไดพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยรูจักอยูดีมีสุข
อยางเกือ้กลูกนักบัธรรมชาต ิ และปฏบิตัติอส่ิงทัง้หลายอยางมสีต ิ  มใิหเกดิ
โทษ แตใหเกือ้กลู เปนคณุ มใิหเกดิบาปอกศุลครอบง ําตน แตใหกุศลธรรม
เจริญงอกงาม โดยเฉพาะให 1) การรับรูทางอินทรียทั้ง 5 เชน ด ูฟง และ
2) การใชสอยเสพบรโิภคทกุอยาง เปนไปดวยปญญาและเพือ่ปญญา ใหพอดี
ทีจ่ะไดคณุคาทีเ่ปนประโยชนแทจรงิ ไมลุมหลงมวัเมา ไมประมาทขาดสติ —
Bhàvita-kàya: physically developed)
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2. ภาวติศีล (ผูไดเจริญศีล, ผูมศีลีทีพ่ฒันาแลว, ผูไดพัฒนาความ
ประพฤติ, ผูไดฝกอบรมศีล คือมีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธทาง
สังคม โดยตัง้อยูในระเบยีบวนิยั อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี ไมใชกายวาจา
และอาชพีในทางทีเ่บยีดเบยีนหรอืกอความเดอืดรอนเสียหายแกใครๆ แต
ใชเปนเครือ่งพฒันาชวีติของตน และชวยเหลอืเกือ้กลูกนั สรางสรรคสังคม
— Bhàvita-sãla: morally developed)
3. ภาวติจติ (ผูไดเจรญิจติ, ผูมจิีตใจทีพ่ฒันาแลว, ผูไดฝกอบรมจติใจ ให
เขมแข็ง สงบ มั่นคง สดชื่น เบิกบาน โปรงโลง ผองใส เปนสุข เจริญงอก
งามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีนํ้ าใจเมตตากรุณา ศรัทธา กตัญู
กตเวทิตา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ขยันหมั่นเพียร อดทน    มีสติ มีสมาธิ เปนตน 
— Bhàvita-citta: emotionally developed)
4. ภาวติปญญา (ผูไดเจริญปญญา, ผูมปีญญาทีพ่ฒันาแลว, ผูไดฝกอบ
รมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิต
ตามสภาวะ แกไขปญหาและดับทุกขที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา สามารถปลด
เปล้ืองตนใหบริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลส มีจิตใจเปนอสิระสุขเกษมไรทกุข —
Bhàvita-pa¤¤à: intellectually developed; developed in insight and 
wisdom)

พระบาลี คอืพระไตรปฎก แสดงธรรมหมวดนี้ในรูปที่เปนคุณสมบัติ
ของบุคคล จึงเปน ภาวิต 4 ซ่ึงบงชี้อยูในตัวถึงองคธรรมคือ ภาวนา 4 
ดังระบุในอรรถกถา (เชน เถร.อ.1/10; ขุททก.อ.64 = Thag.A.I.8; Kh.A.76)

บุคคลจะเปนพระอรหันต ตอเมื่อไดฝกอบรมพัฒนาตนครบ 
ภาวนา 4 คือเปน ภาวติ 4
พจนานกุรมฯ = [37] จบ ภูมธิรรมฯ [1.11]
A.I.249; A.III.106; Nd2 (สวนนีย้งัไมพิมพ). อง.ฺจตุกกฺ.21/540/321; อง.ฺปจฺก.22/79/121; ขุ.จู.30/148/70. 



ชุดที่ ๒
หลักปฏิบัติทั่วไป

[2.1] ธรรมมีอุปการะมาก 2 (ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือใน
การอยูการทํ าทุกอยาง — Bahukàra-dhamma: virtues of great
assistance)
1. สติ (ความระลึกได, มีใจสํ านึกหรือกํ าหนดนึกถึงอยูตอส่ิงที่ทํ าหรือ
เกี่ยวของ, สํ านึกอยู ไมเผลอ ไมใจลอย — Sati: mindfulness)
2. สมัปชญัญะ (ความรูตวั, รูทัว่พรอม, รูตระหนกัชดัตอส่ิงทีร่ะลกึไดหรอื
นึกถึงอยู — Sampaja¤¤a: awareness; clear comprehension)

ธรรมหมวดนี ้ ชวยใหดํ าเนินชีวิตทํ ากิจไดดี ไมเผลอ เจอทางผดิกไ็มถลํ า
พลาด พบโอกาสกไ็มละเลย ต่ืนตัว รอบคอบ ทันการณ เปนอยูโดยไมประมาท
พจนานกุรมฯ = [25]
D.III.273; A.I.95. ที.ปา.11/378/290; องฺ.ทุก.20/424/119.

[2.2] ธรรมคุมครองโลก 2 (ธรรมที่ชวยใหโลกอยูในความ
ดงีาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอนและไมสับสนวุนวาย —
Lokapàla-dhamma: virtues that protect the world)
1. หิริ (ความละอายบาป, ละอายใจตอการทํ าความชั่ว — Hiri: moral
shame; conscience)
2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวตอความชั่ว — Ottappa:
moral dread)

ธรรมหมวดนี้ ชวยรักษาตัวไมใหตกไปในความเสื่อมเสีย และชวยใหรับ
ผดิชอบในการรักษาสังคม; ธรรมเปนโลกบาล  หรอื โลกบาลธรรม ก็เรียก
พจนานกุรมฯ = [23]
A.I.51; It.36. องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257.
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 [2.3] บคุคลหาไดยาก 2 (Dullabha-puggala: rare persons)
1. บุพการี (ผูทํ าอุปการะกอน, ผูท ําประโยชนแกคนอืน่โดยไมตองรอการ
กระตุนชกัจูงหรอืคดิถงึผลตอบแทน — Pubbakàrã: one who is first to
do a favour; ready benefactor)
2. กตัญูกตเวที (ผูรู อุปการะที่เขาทํ าแลวและตอบแทน, ผูรู จัก
คุณคาแหงการทํ าความดีของผูอื่น และแสดงออกเพื่อเชิดชูความดีนั้น
— Kata¤¤åkatavedã: one who is grateful and repays the done 
favour; grateful person)

สังคมจะดีงามเจริญม่ันคง ก็เพราะยังมีคนที่ต้ังตนอยูในคุณสมบัติ 2 ขอน้ี
พจนานกุรมฯ = [29]
A.I.87. องฺ.ทุก.20/364/108.

[2.4] บุญกิริยาวัตถ ุ3 ขยายเปน บุญกิริยาวัตถ ุ10
• บุญกิริยาวัตถุ 3 (ที่ตั้งแหงการทํ าบุญ, เรื่องที่จัดเปนการทํ า

ความดี, หลักการทํ าความดี, ทางทํ าความด ี— Pu¤¤akiriyà-vatthu:
bases of meritorious action; grounds for accomplishing merit)
1. ทานมยั บุญกริยิาวตัถ ุ (ท ําบญุดวยการใหปนทรพัยสินส่ิงของ ตลอดจน
ศลิปวทิยา  — Dànamaya-pu¤¤akiriyà-vatthu:  meritorious
action consisting in generosity; merit acquired by giving)
2. สลีมยั บุญกริยิาวตัถุ (ท ําบญุดวยการรกัษาศลี คอื ประพฤตดิี มวีนิยั
เวนกรรมชัว่ทางกายวาจา ประกอบสมัมาชพี — Sãlamaya ~: meritorious
action consisting in observing the precepts or moral behaviour)
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (ทํ าบุญดวยการเจริญภาวนา คอืฝกอบรม
จิตใจเจรญิปญญา — Bhàvanàmaya ~: meritorious action consisting
in mental development)
พจนานกุรมฯ = [88]
D.III.218; A.IV.239; It.51. ที.ปา.11/228/230; อง.ฺอฏก.23/126/245; ขุ.อิติ.25/238/270.
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• บุญกิริยาวัตถ ุ10 (ที่ตั้งแหงการทํ าบุญ, ทางทํ าความด ี—
Pu¤¤akiriyà-vatthu: bases of meritorious action)
1. ทานมยั (เหมอืน บุญกริยิาวตัถ ุ3 ขอ 1)
2. สลีมยั (เหมอืน บุญกริยิาวตัถ ุ3 ขอ 2)
3. ภาวนามยั (เหมอืน บุญกริยิาวตัถ ุ3 ขอ 3)
4. อปจายนมยั (ท ําบญุดวยการประพฤตอิอนนอม — Apacàyana-
maya: by humility or reverence)
5. เวยยาวัจจมัย (ทํ าบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช — Veyyà-
vaccamaya: by rendering services)
6. ปตตทิานมัย (ท ําบญุดวยการเฉลีย่สวนแหงความดีใหแกผูอืน่ — 
Pattidànamaya: by sharing or giving out merit)
7. ปตตานโุมทนามยั (ท ําบญุดวยการยนิดใีนความดขีองผูอืน่ — Pattà
numodanàmaya: by rejoicing in others’ merit)
8. ธัมมสัสวนมยั (ท ําบญุดวยการฟงธรรมศกึษาหาความรู — Dhammas-
savanamaya: by listening to the Doctrine or right teaching)
9. ธัมมเทสนามยั (ท ําบญุดวยการสัง่สอนธรรมใหความรู — Dhamma-
desanàmaya: by teaching the Doctrine or showing truth)
10. ทฏิุชุกัมม (ทํ าบุญดวยการทํ าความเห็นใหตรง — Diññhuju- 
kamma: by straightening one’s views or forming correct views)

ขอ 4 และขอ 5 จัดเขาในสีลมัย; 6 และ 7 ในทานมัย; 8 และ 9 ใน
ภาวนามัย; ขอ 10 ไดทั้งทาน ศีล และภาวนา
พจนานกุรมฯ = [89]
D.A.III.999; Comp.146. ที.อ.3/246; สังคหะ 29.
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[2.5] ทาน1 (การให, การเผื่อแผแบงปน, การบริจาค — Dàna:
gift; giving; charity; liberality)
1. อามิสทาน (การใหวัตถุ, การใหเงินทองของกินของใช — âmisa- 
dàna: material gift)
2. ธรรมทาน (การใหธรรม, การใหความรูและแนะนํ าส่ังสอน รวมทั้ง
ใหศิลปวิทยา— Dhammadàna: gift of Truth; spiritual gift)

ใน 2 อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ อามิสทานชวยคํ้ าจุนชีวิต ทํ าใหเขามี
ที่พึ่งอาศัย แตธรรมทานชวยใหเขารูจักพึ่งตนเองไดตอไป เมื่อใหอามิส
ทาน พึงใหธรรมทานดวย.
พจนานกุรมฯ = [11]
A.I.90. องฺ.ทุก.20/386/114.

[2.6] ทาน 22
 (การให, การเผื่อแผแบงปน, การบริจาค — Dàna:

gift; giving; almsgiving; offering; charity; liberality; generosity;
benevolence; donation; benefaction)
1. ปาฏิบุคลิกทาน (การใหจํ าเพาะบุคคล, ทานที่ใหเจาะจงตัวบุคคล
หรือใหเฉพาะแกบุคคลผูใดผูหนึ่ง — Pàñipuggalika-dàna: offering
to a particular person; a gift designated to a particular person)
2. สังฆทาน (การใหแกสงฆ, ทานที่ถวายแกสงฆเปนสวนรวม หรือให
แกบุคคล เชนพระภิกษุหรือภิกษุณีอยางเปนกลางๆ ในฐานะเปนตวัแทน
ของสงฆ โดยอทุศิตอสงฆ ไมเจาะจงรปูใดรปูหนึง่ — Saïgha dàna:
offering to the Sangha; a gift dedicated to the Order or to the 
community of monks or nuns as a whole)
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ในบาลีเดิมเรียกปาฏิบุคลิกทานวา ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา (ของถวายหรอื
ของใหท่ีจ ําเพาะบคุคล) และเรยีกสงัฆทาน วา สงฆฺคตา ทกขฺณิา (ของถวายหรือ
ของใหท่ีถึงในสงฆ)

ในทาน 2 อยางนี ้พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสังฆทานวาเปนเลิศ มผีล
มากทีสุ่ด ดงัพทุธพจนวา “เราไมกลาววา ปาฏบิคุลกิทานมผีลมากกวาของที่ใหแก
สงฆ ไมวาโดยปริยายใดๆ” และไดตรัสชวนใหใหสังฆทาน
พจนานกุรมฯ = [12]
M.III.254–6; A.III.392. ม.อุ.14/710–3/459–461; อางใน มงฺคล.2/16; องฺ.ฉกฺก.22/330/439

 [2.7] ละ อกุศลมูล 3 เจรญิ กุศลมูล 3
ก. อกุศลมูล 3 (รากเหงาของอกุศล, ตนตอของความชั่ว — 
Akusala-måla: unwholesome roots; roots of bad actions)
1. โลภะ (ความอยากได คิดแตจะไดจะเอา — Lobha: greed)
2. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
3. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)

ข. กุศลมูล 3 (รากเหงาของกุศล, ตนตอของความดี — Kusala-
måla: wholesome roots; roots of good actions)
1. อโลภะ (ความไมโลภ, ธรรมทีเ่ปนปฏปิกษกบัโลภะ, ความคดิเผ่ือแผ, จาคะ — 
Alobha: non-greed; generosity)
2. อโทสะ (ความไมคดิประทษุราย, ธรรมทีเ่ปนปฏปิกษกบัโทสะ, เมตตา — 
Adosa: non-hatred; love)
3. อโมหะ (ความไมหลง, ธรรมทีเ่ปนปฏปิกษกบัความหลง, ปญญา — 
Amoha: non-delusion; wisdom)
พจนานกุรมฯ = [67; 68]
D.III.275; It.45. ที.ปา.11/393-4/291-2; ขุ.อิติ.25/228/264.
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[2.8] เวน ทุจริต 3 ประพฤต ิสุจริต 3
ก. ทจุริต 3 (ความประพฤติชั่ว, ประพฤติไมดี — Duccarita:
evil conduct; misconduct)
1. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยกาย — Kàya-duccarita: evil 
conduct in act; misconduct by body) มี 3 คือ ปาณาติบาต 
อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยวาจา — Vacã-duccarita: evil 
conduct in word; misconduct by speech) ม ี4 คอื มสุาวาท  ปสุณา-
วาจา (พูดสอเสียด) ผรุสวาจา (พูดหยาบคาย) และสัมผัปปลาปะ (พูดเพอเจอ)
3. มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยใจ — Mano-duccarita: evil 
conduct in thought; misconduct by mind) มี 3 คือ อภิชฌา 
(ความละโมบจองจะเอาของเขา) พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ

ข. สุจริต 3 (ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ — Sucarita:
good conduct)
1. กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย — Kàya-sucarita: good 
conduct in act) มี 3 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ ปาณาติบาต 
อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา — Vacã-sucarita: good 
conduct in word) มี 4 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ มุสาวาท ป
สุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ — Mano-sucarita: good 
conduct in thought) มี 3 คือ อนภิชฌา (ไมละโมบ) อพยาบาท (ไม
แคนเคืองคิดราย) และสัมมาทิฏฐิ.
พจนานกุรมฯ = [80; 81] จบ ภูมิธรรมฯ [2.8]
D.III.214-5; Dhs.1305-6. ที.ปา.11/228/227; อภิ.สํ.34/840/327.
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[2.9] ศีล 5 หรือ เบญจศีล (ความประพฤติชอบทางกายและ
วาจา, การรกัษากายวาจาใหเรยีบรอย, การรกัษาปกตติามระเบยีบวนิยั, ขอ
ปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว, การควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบยีด
เบยีน — Pa¤ca-sãla: the Five Precepts; rules of morality)
1. ปาณาตปิาตา เวรมณี (เวนจากการปลงชวีติ, เวนจากการฆาการ
สังหารท ํารายกนั — Pàõàtipàtà veramaõã: to abstain from taking 
life; ~ from killing)
2. อทนฺินาทานา เวรมณ ี (เวนจากการถอืเอาของทีเ่ขามไิดให, เวนจาก
การลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทํ าลายทรัพยสิน — Adinnàdànà ~: to
abstain from taking what is not given; ~ from stealing)
3. กาเมสมุจิฉฺาจารา เวรมณี (เวนจากการประพฤตผิิดในกาม, เวน
จากการลวงละเมดิส่ิงทีผู่อืน่รกัใครหวงแหน — Kàmesumicchàcàrà ~:
to abstain from sexual misconduct)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง —
Musàvàdà ~: to abstain from false speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เวนจากนํ้ าเมา คือสุรา
และเมรัย  อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท,   เวนจากส่ิงเสพติดใหโทษ
— Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain from intoxi-
cants causing heedlessness)

ศีล 5 ขอนี ้ในบาลีชั้นเดิมสวนมากเรียกวา สิกขาบท 5 (ขอปฏิบัติใน
การฝกตน, ขอฝก, ขอศึกษา — Sikkhàpada: training rules) บาง
ธรรม 5 บาง เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล คือเปนเบื้องตนที่จัด
วาเปนผูมีศีล (virtuous)

สมัยตอมา จึงเกิดมีคํ าวา เบญจศีล ซ่ึงในพระไตรปฎก เพิ่งพบใน
คมัภีรชั้นอปทาน-พุทธวงส (รวมถึง วินย.; ขุ.ปฏิ. บางแหง)
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ศลี 5  นัน้ ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นวาเปน
- นิจศีล (ศลีที่คฤหัสถควรรักษาเปนประจํ า — virtues to be observed 
uninterruptedly) บาง วาเปน
- มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย/ธรรมที่ทํ าใหเปนมนุษย — virtues of 
man; human virtue; humanity) บาง
พจนานกุรมฯ = [238]
D.III.235; A.III.203,275; Vbh.285. ท.ีปา.11/286/247; องฺ.ปจฺก.22/172/227; 264/307; อภ.ิวิ.35/767/388.

การรักษาศีล 5 เปนการเวนจากการเบียดเบียนกัน ทํ าใหคนอยูรวม
กนัดวยดี ปราศจากเวรภัย ไมเดือดรอนวุนวาย สังคมรมเย็น

แตเหนือการฝกไมเบียดเบียนผูอื่นโดยรักษาศีล 5 แลว ควรฝกยิ่ง
ขึ้นไปในดานชีวิตสวนตัว ใหอยูดีมีสุขไดโดยไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุและ
การเสพบริโภคมากนัก พรอมทั้งหันไปใหเวลาแกการพัฒนาดานจิตใจและ
ปญญามากขึ้น ดวยการรักษาศีล 8 หรืออุโบสถ

[2.10] ศลี 8 หรือ อัฏฐศีล (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอ
ปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหยิ่งขึ้นไป — Aññha-sãla: the Eight 
Precepts; training rules)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เหมอืน ศลี 5 ขอ 1)
2. อทินฺนาทานา เวรมณี (เหมอืน ศลี 5 ขอ 2)
3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี (เวนจากกรรมอันมิใชพรหมจรรย, เวนจาก
การประพฤติผิดพรหมจรรย คอืรวมประเวณี — Abrahmacariyà ~:
to abstain from unchastity)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เหมอืน ศลี 5 ขอ 4)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เหมอืน ศลี 5 ขอ 5)
6. วิกาลโภชนา เวรมณี (เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ
ตั้งแตเที่ยงแลวไป จนถึงรุงอรุณของวันใหม  —  Vikàlabhojanà ~: to
abstain from untimely eating)
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7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑน-
วิภูสนฏานา เวรมณี (เวนจากการฟอนรํ า  ขับรอง  บรรเลงดนตรี  ดู
การละเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย การทัดทรงดอกไม ของหอม  และ
เครื่องลูบไล ซ่ึงใชเปนเครื่องประดับตกแตง — Naccagãtavàdita-
visåkadassana-màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhå-
sanaññhànà ~: to abstain from dancing, singing, music and 
unseemly shows, from wearing garlands, smartening with 
scents, and embellishment with unguents)
8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี (เวนจากที่นอนอันสูงใหญหรูหรา
ฟุมเฟอย  —  Uccàsayanamahàsayanà ~:  to abstain from the
use of high and large luxurious couches)

คํ าสมาทาน ใหเติม สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ  ตอทายทุกขอ แปลเพิ่มวา 
“ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก ...” หรือ “ขาพเจาขอถือ
ขอปฏิบัติในการฝกตนเพื่องดเวนจาก ...”

ศีล 8 นี้ สมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ เรียกวา อุโบสถ
(Uposatha: the Observances) หรอื อโุบสถศลี (precepts to be 
observed on the Observance Day)
พจนานกุรมฯ = [240]
A.IV.248. อง.ฺอฏก.23/131/253.

เมือ่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาขยายกวางขวางออกไป และมั่น
คงยาวนานขึ้น การประพฤติปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับบุญกิริยา ก็เจริญ
แพรหลายและสืบทอดตอกันมา จนแนนแฟนและลงตัว กลายเปน
ประเพณีและพิธีกรรมในทางบุญกุศลมากมาย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   [2.10]๑๒๗

ในดานศีล ก็ไดเกิดมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการสมาทานศีล เพื่อสนับสนุน
ใหประชาชนมีโอกาสรักษาศีล ๕ ศีล ๘ และอุโบสถศีล อยางสมํ่ าเสมอ 
โดยใหคฤหัสถกลาวคํ าขอศีลจากพระสงฆ เรียกวา “อาราธนาศีล” ดังมีคํ า
อาราธนาที่วางไวเปนแบบ ดังนี้
ค ําอาราธนาศีล ๕: (คํ าในวงเล็บ จะไมใชก็ได)
มย ํภนเฺต, (วิสุ วิสุ รกขฺณตถฺาย), ติสรเณน สห, ปฺจ สลีาน ิยาจาม;
ทุติยมฺป มย ํภนเฺต, . . .  
ตติยมฺป มย ํภนเฺต, . . .
แปลวา: ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอศีล ๕ พรอมท้ังไตรสรณะ
(เพื่อความมุงหมายที่จะรักษาแยกตางหากกันเปนรายขอ)
แมครั้งที่ ๒ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย . . .
แมครั้งที่ ๓ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย . . .
ค ําอาราธนาศีล ๘:
(เหมือนกับคํ าอาราธนาศีล ๕ เปลี่ยนแต ปฺจ เปน อฏ)
มย ํภนเฺต, ติสรเณน สห, อฏ สลีาน ิยาจาม;
ทุติยมฺป มย ํภนเฺต, . . .  
ตติยมฺป มย ํภนเฺต, . . .
แปลวา: ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอศีล ๘ พรอมท้ังไตรสรณะ
แมครั้งที่ ๒ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย . . .
แมครั้งที่ ๓ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย . . .
คํ าอาราธนาอุโบสถศีล
มย ํภนเฺต, ติสรเณน สห, อฏงคฺสมนนฺาคต,ํ อโุปสถ ํยาจาม (วา ๓ จบ)
แปลวา: ขาแตทานผูเจรญิ ขาพเจาท้ังหลาย ขออโุบสถ อนัประกอบดวยองค ๘
พรอมท้ังไตรสรณะ

พึงสังเกตวา ผูอาราธนา ขอศีล แตพระเพียงบอกสิกขาบท ใหคฤหัสถ
ตกลงรับขอฝกไปปฏิบัติ เพื่อทํ าตัวใหมีศีลดวยตนเอง
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[2.11] หลีกเวน อบายมขุ 6 ด ําเนนิใน วัฒนมุข 6
ก. อบายมุข 6 (ชองทางของความเสื่อม, ทางแหงความพินาศ, เหตุ

ยอยยับแหงโภคทรัพย — Apàyamukha: causes of ruin; ways of
squandering wealth)
1. เสพติดสุรายาเมา (addiction to intoxicants; drug addiction)
2. เอาแตเทีย่วไมรูเวลา (roaming the streets at unseemly hours)
3. จองหาแตการบันเทิง (frequenting shows)
4. ระเริงเลนติดการพนัน (indulgence in gambling)
5. พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว (association with bad companions)
6. มัวจมอยูในความเกียจคราน (habit of idleness)
พจนานกุรมฯ = [200]
D.III.182–184. ที.ปา.11/178–184/196–198.

ข. วัฒนมุข 6 (ธรรมที่เปนปากทางแหงความเจริญ, ธรรมที่เปนดุจ
ประตูชัยอันจะเปดออกไปใหกาวหนาสูความเจริญงอกงามของชีวิต —
Vaóóhana-mukha: channels of growth; gateway to progress)
1. อาโรคยะ (ความไมมโีรค, ความมสุีขภาพด ี— ârogya: good health)
2. ศีล (ความประพฤตดิ ีมวีนิยั ไมกอเวรภยั ไดฝกในมรรยาทอนังาม — 
Sãla: moral conduct and discipline)
3. พทุธานมุตั (ศกึษาแนวทาง มองดแูบบอยาง เขาถงึความคดิของพุทธ
ชนเหลาคนผูเปนบัณฑิต — Buddhànumata: conformity or access 
to the ways of great, enlightened beings)
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4. สุตะ (ใฝเลาเรียนหาความรู ฝกตนใหเชี่ยวชาญและทันตอเหตุการณ 
— Suta: much learning)
5. ธรรมานุวัติ (ดํ าเนินชีวิตและกิจการงานโดยทางชอบธรรม —
Dhammànuvatti: practice in accord with the Dhamma; 
following the law of righteousness)
6. อลนีตา (เพยีรพยายามไมระยอ, มกี ําลังใจแขง็กลา ไมทอถอยเฉือ่ยชา
เพียรกาวหนาเรื่อยไป — Alãnatà: unshrinking perseverance)

สํ าหรับเด็กๆ พึงจํ างายๆ วา
๑. รักษาสุขภาพดี ๒. มีระเบียบวินัย
๓. ไดคนดีเปนแบบอยาง ๔. ตั้งใจเรียนใหรูจริง
๕. ท ําแตส่ิงที่ถูกตองดีงาม ๖. มีความขยันหมั่นเพียร

ธรรม 6 ประการชุดนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหง
ประโยชน, ประตูสูจุดหมาย)  หรือ อตัถประมุข (ปากทางสูประโยชน, ตน
ทางสูจุดหมาย) และอรรถกถาอธิบายคํ า อตัถะ วา หมายถึง “วุฒิ” คือ
ความเจริญ ซ่ึงไดแก วัฒนะ ดังนั้นจึงอาจเรียกวา วุฒิมุข หรือที่คนไทย
รูสึกคุนมากกวาวา วัฒนมุข

อนึง่ ในฝายอกุศล มีหมวดธรรมรูจักกันดีที่เรียกวา อบายมุข 6 ซ่ึง
แปลวา ปากทางแหงความเสื่อม จึงอาจเรียกธรรมหมวดนี้ดวยคํ าที่เปนคู
ตรงขามวา อายมุข 6 (ปากทางแหงความเจริญ)
พจนานกุรมฯ = [201]
J.I.366 ขุ.ชา.27/84/27
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[2.12] อคต ิ4 (ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม
เที่ยงธรรม, ความลํ าเอียง — Agati: wrong course of behaviour;
prejudice; bias; injustice)
1. ฉันทาคติ (ลํ าเอยีงเพราะชอบ — Chandàgati: prejudice caused
by love or desire; partiality)
2. โทสาคติ (ลํ าเอียงเพราะชัง — Dosàgati: prejudice caused by 
hatred or enmity)
3. โมหาคติ (ลํ าเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา — Mohàgati:
prejudice caused by delusion or stupidity)
4. ภยาคติ (ลํ าเอียงเพราะกลัว, เสียธรรมเพราะความขลาด — Bhayà-
gati: prejudice caused by fear)

พึงเวน อคติ 4 นี้ แตพึงเจริญ พรหมวิหาร 4 และใช สังคหวัตถุ 4
พจนานกุรมฯ = [196]
D.III.182,228; A.II.18. ที.ปา.11/176/196; 246/240; องฺ.จตุกฺก.21/17/23.

[2.13] พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ, ธรรม
ประจํ าใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตอง
มีไวเปนหลักใจและกํ ากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดํ าเนินชีวิตหมดจด 
และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ — Brahmavihàra: holy 
abidings; sublime states of mind)
1. เมตตา (ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตใจแผไมตรี 
และคดิท ําประโยชนแกมนษุยสัตวทัว่หนา — Mettà: loving- kindness;
friendliness; goodwill)
2. กรณุา (ความสงสาร คดิชวยใหพนทกุข ใฝใจจะปลดเปลือ้งบ ําบดั
ความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข — Karuõà: compassion)
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3. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง เบิกบาน 
ชื่นชม ตอสัตวทั้งหลายผูประสบความสุขความสํ าเร็จ พลอยยินดีดวย
เมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป — Mudità: sympathetic joy;
altruistic joy)
4. อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง ที่จะดํ ารงอยูในธรรมตามที่ไดพิจารณา
เหน็ดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไมเอนเอยีงดวยรกั
และชงั พจิารณาเหน็กรรมทีสั่ตวทัง้หลายกระท ําแลว อันควรไดรับผลดี
หรอืชัว่ สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวนิจิฉยัและปฏบิตัไิปตาม
ธรรม รวมทัง้รูจักวางเฉยสงบใจมองด ูไมเขาไปกาวกายแทรกแซง ในเมือ่ไมมี
กจิทีค่วรท ํา เพราะเขารบัผดิชอบตนไดดแีลว เขาสมควรรบัผดิชอบตนเอง
หรอืเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน — Upekkhà:
equanimity; neutrality; poise)

ผูดํ ารงในพรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยเมตตา
กรณุา และยอมรกัษาธรรมไวไดดวยอเุบกขา ดงันัน้ แมจะมกีรณุาที่จะชวย
เหลือปวงสัตว แตก็ตองมีอุเบกขาดวยที่จะมิใหเสียธรรม

พรหมวหิารนี้ บางทแีปลวา ธรรมเครือ่งอยูของพรหม, ธรรมเครือ่งอยู
อยางพรหม, ธรรมประจ ําใจทีท่ ําใหเปนพรหมหรอืใหเสมอดวยพรหม, หรอื
ธรรมเครือ่งอยูของทานผูมคีณุยิง่ใหญ — (abidings of the Great Ones)

พรหมวิหาร 4 เรียกอีกอยางวา อปัปมัญญา 4 (Appama¤¤à:
unbounded states of mind; illimitables) เพราะแผไปสมํ่ าเสมอแก
มนษุยสัตวทั่วทั้งหมด ไมมีประมาณ ไมจํ ากัดขอบเขต

พรหมวิหารมีในผูใด ยอมทํ าใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก  ผูอื่น 
ดวย สังคหวัตถุ 4 เปนตน.
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อนึ่ง เพือ่ใหเขาใจและปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ไดถกูตอง พงึทราบราย
ละเอยีดบางอยาง โดยเฉพาะสมบตั ิและวบิตัิ ของธรรมทัง้ 4 นัน้ ดงันี้
ก. ความหมายโดยวิเคราะหศัพท
1. เมตตา = (มีน้ํ าใจ)เยื่อใยใฝประโยชนสุขแกคนสัตวท้ังหลาย หรือน้ํ าใจ
ปรารถนาประโยชนสุขท่ีเปนไปตอมิตร
2. กรณุา  = เกดิความสะเทอืนใจเมือ่คนอืน่ประสบทกุข, จะไถถอนท ําทุกขของผู
อืน่ใหหมดไป หรอืแผใจไปรบัรูตอคนสตัวท้ังหลายทีป่ระสบทกุข
3. มุทิตา = โมทนายินดีตอผูประกอบดวยสมบัติหรือผลดีน้ันๆ
4. อเุบกขา =คอยมองดูอยู โดยละความขวนขวาย และเขาถงึความเปนกลาง

ข. ลักษณะ (เครื่องกํ าหนด) รส  (หนาที่/กิจ)
ปจจุปฏฐาน (ผลปรากฏ) และ ปทัสถาน (เหตุใกล)

1. เมตตา (ในสถานการณท่ีคนอื่นอยูเปนปกติ)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวท้ังหลาย
หนาท่ี = นอมนํ าประโยชนเขาไปใหแกเขา
ผลปรากฏ = กํ าจัดความอาฆาตแคนเคืองใหปราศไป
ปทัสถาน = เห็นภาวะที่นาเจริญใจของคนสัตวท้ังหลาย

2. กรุณา (ในสถานการณท่ีคนอื่นตกทุกขเดือดรอน)
ลกัษณะ = เปนไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกขแกคนสัตวท้ังหลาย
หนาท่ี = ไมน่ิงดูดาย/ทนน่ิงอยูไมไดตอทุกขของคนสตัวท้ังหลาย
ผลปรากฏ = ไมเบียดเบียน/อวิหิงสา
ปทสัถาน = เห็นภาวะไรท่ีพึง่/สภาพอนาถาของคนสตัวท่ีถกูทุกขครอบง ํา

3. มุทิตา (ในสถานการณท่ีคนอืน่มีสขุส ําเรจ็ หรอืทํ าอะไรกาวไปดวยดี)
ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีดวย
หนาท่ี = ไมริษยา/เปนปฏิปกษตอความริษยา
ผลปรากฏ = ขจดัความรษิยา
ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสํ าเร็จของคนสัตวท้ังหลาย
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4. อุเบกขา (ในสถานการณรกัษาธรรม ตามความรบัผดิชอบตอกรรมทีเ่ขาท ํา)
ลกัษณะ = เปนไปโดยอาการเปนกลางตอคนสตัวท้ังหลาย
หนาท่ี = มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตวท้ังหลาย
ผลปรากฏ = ระงบัความขดัเคืองเสยีใจและความคลอยตามดใีจ
ปทัสถาน =มองเห็นภาวะที่ทุกคนเปนเจาของกรรมของตน ไมอาจ

ไดสขุพนทุกขตามใจชอบของตน
ค. สมบัติ (ความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผล) และ
วิบัติ (ความลมเหลว หรือการปฏิบัติผิดพลาด ไมสํ าเร็จผล)

ง. ขาศึก คือ อกุศลคูปรับ ที่จะทํ าลายใหธรรมขอนั้นๆ เสียไป
      สมบัติ       วิบัติ      ขาศึกใกล    ขาศึกไกล

เมตตา สงบหายไรขดัเคอืง เกดิเสนหา ราคะ พยาบาท
กรุณา สงบหายไรวิหิงสา เกิดโศกเศรา โทมนสั/โศกเศรา วิหิงสา
มุทิตา สงบหายไรริษยา เกดิสนกุสนาน โสมนัส๑ อรติ (ริษยา)
อเุบกขา สงบหายไรชอบชัง เกิดอัญญาณเุบกขา อัญญาณุเบกขา๒ ราคะ-ปฏิฆะ๓

๑โสมนัส = ดีใจ เชน ดีใจวาตนจะพลอยไดรับผลประโยชน
๒อัญญาณุเบกขา = อุเบกขาดวยไมรู (เฉยไมรูเรื่อง เฉยโง เฉยเมย เฉยเมิน)
๓ราคะ-ปฏิฆะ  = ใคร-เคือง; ชอบ-ชัง  

จ. ตวัอยางมาตรฐาน ทีค่มัภรีทัง้หลายมกัอาง เพือ่ใหเหน็ความหมายชดั
1. เมื่อลูกยังเล็กเปนเด็กเยาววัย

แม-เมตตา คือ รักใครเอาใจใส ถนอมเลี้ยงใหเจริญเติบโต
2. เมื่อลูกเจ็บไขเกิดมีทุกขภัย

แม-กรุณา คือ หวงใยปกปกรักษา หาทางบํ าบัดแกไข
3. เมื่อลูกเจริญวัยเปนหนุมสาวสวยสงา
แม-มทุติา คือ พลอยปลาบปลืม้ใจ หวงัใหลกูงามสดใสอยูนานเทานาน

4. เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหนาที่ของตนขวนขวายอยูดวยดี  
แม-อุเบกขา คือ มีใจนิ่งสงบเปนกลาง วางเฉยคอยดู
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ทั้งนี้ พงึทราบวา
• ฉันทะ คือ กตัตุกัมยตาฉันทะ (ความอยากทํ าใหดี หรือความตองการที่

จะทํ าใหคนสัตวทั้งหลายดีงามสมบูรณปราศจากโทษขอบกพรอง เชน
อยากใหเขาประสบประโยชนสุข พนจากทุกขเปนตน) เปนจุดเริ่ม (อาทิ) 
ของพรหมวิหารทั้ง 4

• การขมระงับกิเลส (เชนนิวรณ) ได เปนทามกลาง ของพรหมวิหารทั้ง 4
• สมาธิถึงอัปปนา เปนที่จบ (สัมฤทธิ์จุดหมาย) ของพรหมวิหารทั้ง 4 นั้น
พจนานกุรมฯ = [161]
AIII.226; Dhs.262; Vism.320. องฺ.ปฺจก 22/192/252; อภิ.สํ. 34/190/75; วิสุทฺธิ.2/124.

[2.14] สังคหวัตถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจ
บุคคล  และประสานหมู ชนไวในสามัคคี,  หลักการสงเคราะห  —
Saïgahavatthu: bases of social solidarity; bases of sympathy; 
acts of doing favours; principles of service; virtues making for 
group integration and leadership)
1. ทาน (การให คือ เอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวย
ทรัพยสินส่ิงของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนํ าส่ังสอน — Dàna: giving;
generosity; charity)
2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มใจ หรือวาจา
ซาบซ้ึงใจ คือกลาวคํ าสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรี
และความรักใครนับถือ ตลอดถึงคํ าแสดงประโยชน  ประกอบดวยเหตุผล
เปนหลักฐาน ทํ าใหมั่นใจ และนาชื่นชมเชื่อถือ  — Piyavàcà: kindly
speech; convincing speech)
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3. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการ 
บํ าเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริย-
ธรรม — Atthacariyà: useful conduct; rendering services; life of
service; doing good)
4. สมานัตตตา* (ความมีตนเสมอ**

 คือ ปฏิบัติสมํ่ าเสมอกันในชนทัง้
หลาย ไมเลือกรกัผลักชงั ไมดถูกูเหยยีดหยาม ไมเอารดัเอาเปรยีบ ทํ าตน
เสมอตนเสมอปลาย และเสมอในสุขทุกข คือรวมสุขรวมทุกข โดยรวมรับ
รูรวมแกไขปญหา ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ
และสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี  — Samànattatà: even
and equal treatment; equality consisting in impartiality,
participation and behaving oneself properly in all 
circumstances)
พจนานกุรมฯ = [186]
D.III.152,232; A.II.32,248; A.IV.218,363. ที.ปา.11/140/167; 267/244; อง.ฺจตุกฺก.21/32/42;

256/335; อง.ฺอฏก.23/114/222; อง.ฺนวก.23/209/377.

                                                                                         
* ในปกรณฝายสันสกฤตของมหายาน เปน สมานารฺถตา (= บาลี สมานตฺถตา) แปลวา 

“ความเปนผูมีจุดหมายรวมกัน หรือความคํ านึงประโยชนอันรวมกัน” (having 
common aims; feeling of common good)

** ค ําแปลนี้ถือตามที่แปลกันมาเดิม แตตามคํ าอธิบายในคัมภีร นาจะแปลวา “ความมีตน
รวม” (participation) โดยเฉพาะมุงเอารวมสุขรวมทุกข
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[2.15] ระงับ นิวรณ 5 พัฒนา ธรรมสมาธ ิขึ้นมาแทน

ก.นิวรณ 5 (ธรรมที่ขวางกั้นการเจริญจิตเจริญปญญา,ธรรมที่ครอบงํ า
จิตปดบังปญญา ทํ าใหไมกาวหนาในคุณความดี ไมใหบรรลุคุณพิเศษทาง
จิต และทํ าใหมองสิ่งทั้งหลายเคลือบคลุมพรามัวเอนเอียง ไมอาจรูเห็น
ตามเปนจริง, อกุศลธรรมที่ทํ าจิตใหเศราหมองและทํ าปญญาใหออนกํ าลัง 
— Nãvaraõa: hindrances.)
1. กามฉันทะ (ความพอใจติดใครกาม, ความอยากไดส่ิงเสพบํ าเรอ
ผัสสะ, โดยขอบเขต หมายถึงโลภะทั้งหมด เวนแตรูปราคะและอรูปราคะ
— Kàmachanda: sensual desire)
2. พยาบาท (ความคิดราย, ความขัดเคืองแคนใจ, โดยขอบเขต หมาย
รวมโทสะทั้งหมด — Byàpàda: illwill)
3. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม, ความทอแทและเฉาซึม, ความหอ
เหี่ยวและตื้อมึน — Thãna-middha: sloth and torpor)
4. อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุงซานและรอนใจ, ความกระวนกระวายกลุม
กงัวล — Uddhacca-kukkucca: distraction and remorse; flurry and
worry; restlessness and anxiety)
5. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย, ความเคลือบแคลง — Vicikicchà:
doubt; uncertainty)

เมือ่จิตปลอดจากนวิรณ 5 แลว ธรรมสมาธ ิมปีราโมทย เปนตน ก็จะ
เกิดขึ้นแทนที่ และจิตก็จะเปนสมาธิแนวสนิทถึงขั้นอัปปนา คือไดฌาน 
และสามารถเจริญปญญาใหมองเห็นตามเปนจริง
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ข.ธรรมสมาธ ิมีองค 5 (ความมั่นสนิทในธรรม, ภาวะจิตดีงาม ที่
ปลอดนิวรณ แลวมีธรรม 5 อยางเกิดตอทอดกัน นํ าไปสูจิตตสมาธิ คือ
การที่จิตสงบตั้งมั่น เปนสมาธิ — Dhamma-samàdhi: concentration
of the Dhamma; firmness in the Dhamma)
1. ปราโมทย (ความราเรงิ เบกิบาน แจมใส — Pàmojja: cheerfulness;
gladness; joy)
2. ปติ (ความอิ่มใจ, ความปล้ืมใจ — Pãti: rapture; elation)
3. ปสสัทธิ   (ความสงบเย็นกายใจ, ความผอนคลายรื่นสบาย  – 
Passaddhi: tranquillity; relaxedness)
4. สุข (ความฉํ่ าชื่นรื่นใจ ไรของขัด — Sukha: happiness; ease)
5. สมาธิ (ความสงบอยูตวัมัน่สนทิของจติใจ ไมมอีะไรระคายรบกวน — 
Samàdhi: concentration)

ธรรม 5 อยางนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติธรรมกาวหนามาดวยดี ตอ
แตนี ้ ผูปฏบิตัจิะเดนิหนาสูการบรรลผุลของสมถะ หรอืของวปิสสนา แลวแต
กรณี ดังนั้น จึงใชเปนเครื่องตรวจสอบผลการปฏิบัติที่เปนขั้นตอนใน
ระหวางไดดี

พงึตั้งความรูสึกที่ดีตอมนุษยสัตวทั้งหลาย โดยมีพรหมวิหาร 4 เปน
พื้นใจแผขยายออกไป ฉันใด พึงเจริญธรรมสมาธิ โดยมีธรรมคือคุณ
สมบัติ ๕ อยางนี้เพิ่มพูนขึ้นภายในใจ ฉันนั้น
พจนานกุรมฯ = [225; 220] จบ ภูมิธรรมฯ [2.15]
D.I.250; S.IV.350. ที.สี.9/383/309; สํ.สฬ.18/665-673/429-439.
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[2.16] อุบาสกธรรม 5 และ สัปปุริสธรรม 7
• อุบาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี, สมบัติ หรือองคคุณของ

อุบาสก/อุบาสิกา อยางเยี่ยม — Upàsaka-dhamma: qualities of an
excellent lay disciple)
1. มีศรัทธา (to be endowed with faith)
2. มีศีล ( to have good conduct)
3. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล คือ มุงหวังผลจากการ
กระทํ าและการงาน มิใชจากโชคลางและสิ่งที่ตื่นกันวาขลังศักดิ์สิทธิ์
(not to be superstitious, believing in deeds, not luck)
4. ไมแสวงหาทกัขไิณยนอกหลกัค ําสอนนี้ คอื ไมแสวงหาเขตบญุนอก
หลักพระพุทธศาสนา (not to seek for the gift-worthy outside of
the Buddha’s teaching)
5. กระท ําบพุการในพระศาสนานี ้ คอื ขวนขวายในการอปุถมัภบ ํารงุพระ
พทุธศาสนาและกจิกรรมการบญุกศุลตามหลกัค ําสอนของพระพทุธเจา ถอื
เปนเรือ่งสํ าคญั (to do his first service in a Buddhist cause)

อุบาสกผูประกอบดวยธรรม 5 อยางนี้ ชื่อวาเปน อุบาสกรัตน 
(อุบาสกแกว) หรือ อุบาสกปทุม (อุบาสกดอกบัว)

อบุาสิกาธรรม ก็พึงทราบเชนเดียวกันนี้
พจนานกุรมฯ = [259]
A.III.206. องฺ.ปฺจก.22/175/230.

อนึง่ บคุคลใดๆ จะเปนคฤหสัถ กต็าม บรรพชติ กต็าม ทีจ่ะดงีามเลิศ
ประเสรฐิได ตองม ีสปัปรุสิธรรม 7 อยางนอย 5 ขอ (=1, 2, 4, 5, 6)
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• สัปปุริสธรรม 7 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมทีท่ ําใหเปนสัตบุรุษ,
ธรรมของผูดี,  คุณสมบัติของคนที่ดีแท  — Sappurisa-dhamma:
qualities of a good man; virtues of a gentleman)
1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความ
จริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล 
และรูหลักการที่จะทํ าใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร 
มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการ  ปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทํ าเหตุอันนี้ๆ หรือกระทํ า
ตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ 
เปนตน — Dhamma¤¤utà: knowing the law; knowing the 
principle; knowing the cause)
2. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รู
ความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบ
เนือ่งจากการกระทํ า หรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือ
ภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร 
กํ าหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การทีต่นกระท ําอยูมี
ความมุงหมายอยางไร เมือ่ท ําไปแลวจะบงัเกดิผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน
— Attha¤¤utà: knowing the meaning; knowing the purpose;
knowing the consequence)
3. อัตตัญุตา (ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก ําลัง ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บดันี ้เทา
ไร อยางไร แลวประพฤตใิหเหมาะสม ท ําการใหเหมาะกบัตน และรูที่จะแก
ไขปรับปรุงตอไป — Atta¤¤utà: knowing oneself)
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4. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คอื ความพอดี เชน ภิกษุรูจัก
ประมาณในการรับและบริโภคปจจัยส่ี คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจาย
โภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและใน
การเก็บภาษี เปนตน — Matta¤¤utà: moderation; knowing how to 
be temperate; sense of proportion)
5. กาลัญุตา (ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะ
เวลาที่ควรหรือจะตองใชในการประกอบกิจ ทํ าหนาที่การงาน หรือปฏิบัติ
การตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะ
เวลา เปนตน — Kàla¤¤utà: knowing the proper time; knowing 
how to choose and keep time)
6. ปริสัญุตา (ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รู
กิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํ า
กิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 
— Parisa¤¤utà: knowing the assembly; knowing the society)
7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ 
ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 
เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวย
ดี วาควรจะคบหรือไม จะใช จะตํ าหนิ ยกยอง และแนะนํ าส่ังสอนอยางไร 
เปนตน — Puggala¤¤utà: knowing the individual; knowing the
different individuals)

ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอน้ี ชื่อวา เปนผูมีสังฆคุณครบ 9 
แมพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบดวยธรรมเหลา
น้ี (ทานแสดงไวเฉพาะขอหลัก 5 ขอ คือ 1, 2, 4, 5, 6 องฺ.ปฺจก. 22/131/166; A.III.148) จึงทรง
ยังธรรมจักร และอาณาจักร ใหเปนไปดวยดี.
พจนานกุรมฯ = [287] จบ ภูมธิรรมฯ [2.16]
D.III.252,283; A.IV.113. ที.ปา.11/331/264; 439/312; องฺ.สตฺตก.23/65/114.



ชุดที่ ๓
หลักที่ตองศึกษายิ่งขึ้นไป

ก. ภูมิธรรมพื้นฐาน
[3.1] อริยสัจจ 4; กิจในอริยสัจจ 4;

และ ธรรม จัดตามกิจในอริยสัจจ  4
• อริยสัจจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, 

ความจริงที่ทํ าใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะ — Ariyasacca: The Four 
Noble Truths)
1. ทุกข (ความทุกข, สภาพที่ทนไดยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บก
พรอง ขาดแกนสารและความยัง่ยนื ไมอาจใหความสมอยากไดจรงิ, ดงั
ปรากฏใน ชาต ิชรา มรณะ การประสบสิง่อนัไมเปนทีร่กั การพลัดพรากจาก
ส่ิงทีร่กั ความปรารถนาไมสมหวงั โดยยอวา อปุาทานขนัธ 5 เปนทกุข —
Dukkha: suffering; unsatisfactoriness; inadequacy)
2. ทุกขสมุทัย (เหตเุกดิแหงทุกข, การกอตัวขึ้นของทุกข เนื่องจาก 
ตณัหา 3 คอื กามตณัหา (ความทะยานอยากในกาม, อยากไดอยากเสพ)
ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ, อยากเปนอยากคงอยูตลอดไป) และ
วภิวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ, อยากไมเปน อยากใหดับหายสูญ
ส้ินพรากพนไป), วาอยางเต็มกระบวน การกอตวัขึน้ของทกุขนัน้ เปนความ
ปรากฏแหงการทีป่จจยัทัง้หลายเปนเงือ่นไขหนนุเนือ่งกนัมา ตามหลกัทีเ่รยีก
วาปฏิจจสมุปบาท อันมีอวิชชาเปนมูล — Dukkha-samudaya: the 
cause of suffering; origin of suffering)
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3. ทกุขนิโรธ (ความดบัทกุข ไดแก ภาวะบ ําราศตณัหาได ไมตองขึน้ตอ
ตณัหา, ภาวะทีเ่ขาถงึเมือ่ก ําจัดอวชิชา ดบัตณัหาสิน้แลว ไมมอีะไรยอมจิต
ไมตดิของ ไมถกูตณัหาครอบง ําชกัจูง มปีญญาเปนอสิระ หลุดพน สงบ โปรง
โลง ผองใส ไรทกุข คอื นพิพาน — Dukkha-nirodha: the cessation of 
suffering; extinction of suffering) [3.1]
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นํ าไปสูความดับแหงทุกข, ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก (อริย)อัฏฐังคิกมรรค คือ มรรคมีองค 8   
ซ่ึงเปนมชัฌมิาปฏปิทา แปลวา “ทางสายกลาง” อนัสรุปลงตรงกับไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Dukkha-nirodha-gàminã pañipadà: the 
path leading to the cessation of suffering)

อรยิสัจจ 4 นี ้เรยีกกนัส้ันๆ วา ทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค (Dukkha, 
Samudaya, Nirodha, Magga) ดู [3.11] มรรคมอีงค 8

• กิจในอริยสัจจ 4 (หนาที่อันจะพึงทํ าตออริยสัจจ 4 แตละอยาง, 
ขอที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองและเสร็จส้ินในอริยสัจจ 4 แตละอยาง จึง
จะชื่อวารูอริยสัจจหรือเปนผูตรัสรูแลว — Ariyasaccesu kiccàni:
functions concerning the Four Noble Truths)
1. ปริญญา (การกํ าหนดรู เปนกิจในทุกข ตามหลักวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ 
ปริฺเยฺยํ ทกุขควรกํ าหนดรู คือ ควรศึกษาใหรูจักใหเขาใจชัดตามสภาพ
ที่เปนจริง  ไดแก  การทํ าความเขาใจและกํ าหนดขอบเขตของปญหา —
Pari¤¤à: comprehension; suffering is to be comprehended)
2. ปหานะ (การละ เปนกจิในสมทุยั ตามหลกัวา ทกุขฺสมทุโย อรยิสจจํฺ
ปหาตพฺพํ สมุทัยควรละ คือ กํ าจัด ทํ าใหหมดส้ินไป ไดแกการแกไขก ําจัด
ตนตอของปญหา — Pahàna: eradication; abandonment; the cause of
suffering is to be eradicated)
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3. สจัฉิกริยิา (การท ําใหแจง เปนกจิในนโิรธ ตามหลกัวา ทกุขฺนโิรโธ 
อรยิสจฺจํ สจฺฉกิาตพพฺํ นโิรธควรท ําใหแจง คอื เขาถงึ หรอืบรรล ุ ไดแกการ
เขาถงึภาวะทีป่ราศจากปญหา บรรลจุุดหมายทีต่องการ  — Sacchikiriyà:
realization; the cessation of suffering is to be realized)
4. ภาวนา (การเจริญ เปนกิจในมรรค ตามหลักวา ทกฺุขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ มรรคควรเจริญ คือ ควรฝกอบรม ลงมือ
ปฏิบัติ กระทํ าตามวิธีการที่จะนํ าไปสูจุดหมาย ไดแกการลงมือแกไขปญหา   
— Bhàvanà: development; practice; the path is to be followed
or developed)

ในการแสดงอริยสัจจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจจ ก็ดี จะ
ตองใหอริยสัจจแตละขอ สัมพันธตรงกันกับกิจแตละอยาง จึงจะเปนการแสดง
และเปนการปฏิบัติโดยชอบ ท้ังน้ี วางเปนหัวขอไดดังน้ี
1. ทุกข เปนขั้นแถลงปญหา ที่จะตองทํ าความเขาใจและรูขอบเขต 
(ปริญญา) — statement of evil; location of the problem.
2. สมุทัย เปนขั้นวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซ่ึงจะตองแกไข
กํ าจัดใหหมดส้ินไป (ปหานะ) — diagnosis of the origin.
3. นิโรธ เปนขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปญหา อันเปนจุดหมาย ทีต่องการ 
ใหเห็นวาการแกปญหาเปนไปได และจุดหมายนั้นควรเขาถึง ซ่ึงจะตองทํ า
ใหสํ าเร็จ (สัจฉิกิริยา)  — prognosis of its antidote; envisioning the
solution.
4. มรรค เปนขั้นกํ าหนดวธิีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
ในการลงมือแกปญหา (ภาวนา) — prescription of the remedy;
programme of treatment.

จ ํางายๆวา: ทุกข ตองรูทัน สมุทัย ตองละทิ้ง
 นิโรธ ตองลุถึง มรรค ตองลงมือทํ า

พจนานกุรมฯ = [204; 205] ใน ภูมิธรรมฯ [3.1]
Vin.I.9; S.V.421; Vbh.99. วนิย.4/14/18; สํ.ม.19/1665/528; อภิ.ว.ิ35/145/127.



[3.1] ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๔๔

• ธรรม 4 (ธรรมทั้งปวงประดามี จัดประเภทตามลักษณะความ
สัมพนัธที่มนุษยพึงปฏิบัติหรือเกี่ยวของเปน 4 จํ าพวก อันสอดคลองกับ
หลักอริยสัจจ 4 และกิจในอริยสัจจ 4 — Dhamma: all dhammas
[states, things] classified into 4 categories according as they 
are to be rightly treated)
1. ปริญไญยธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 1 คือ ปริญญา
(ธรรมอันพึงกํ าหนดรู, ส่ิงที่ควรรอบรู หรือรูเทาทันตามสภาวะของมัน ได
แก อุปาทานขันธ 5 กลาวคือ ทกุขและสิง่ทัง้หลายทีอ่ยูในจ ําพวกทีเ่ปน
ปญหาหรอืเปนทีต่ัง้แหงปญหา — Pari¤¤eyya-dhamma: things to be
fully understood, i.e. the five aggregates of existence subject to 
clinging)
2. ปหาตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 2 คือ ปหานะ
(ธรรมอันพึงละ, ส่ิงที่จะตองแกไขกํ าจัดทํ าใหหมดไป วาโดยตนตอราก
เหงา ไดแก อวิชชา และภวตัณหา กลาวคือธรรมจํ าพวกสมุทัยที่กอให
เกิดปญหาเปนสาเหตุของทุกข หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา อกุศลทั้งปวง —
Pahàtabba-dhamma: things to be abandoned, i.e. ignorance and 
craving for being)
3. สัจฉิกาตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 3 คือ 
สัจฉิกริยิา (ธรรมอันพึงประจักษแจง, ส่ิงที่ควรไดควรถึงหรือควรบรรลุ 
ไดแก วิชชา และวิมุตติ เมื่อกลาวโดยรวบยอด คือ นิโรธ หรือนิพพาน 
หมายถึงธรรมจํ าพวกที่เปนจุดหมาย หรือเปนที่ดับหายสิ้นไปแหงทุกข
หรือปญหา — Sacchikàtabba-dhamma: things to be realized,
i.e. true knowledge and freedom or liberation)
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4. ภาเวตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 4 คือ ภาวนา
(ธรรมอันพึงเจริญหรือพึงปฏิบัติบํ าเพ็ญ, ส่ิงที่จะตองปฏิบัติหรือลงมือทํ า 
ไดแก ธรรมที่เปนมรรค โดยเฉพาะสมถะ และวิปสสนา กลาวคือ ประดา
ธรรมที่เปนขอปฏิบัติ หรือเปนวิธีการที่จะทํ าหรือดํ าเนินการเพื่อใหบรรลุ
จุดหมายแหงการสลายทุกขหรือดับปญหา — Bhàvetabba-dhamma:
things to be developed, i.e. tranquillity and insight, or, in other
words, the Noble Eightfold Path)
พจนานกุรมฯ = [206] จบ ภูมิธรรมฯ [3.1]
M.III.289; S.V.52; A.II.246. ม.อุ.14/829/524; สํ.ม.19/291–5/78;อง.ฺจตุกกฺ.21/254/333.

[3.2]ธรรมนิยาม 3 แสดงถงึ ไตรลกัษณ
ธรรมนิยาม 3 ครอบคลมุ นิยาม 5

• ธรรมนิยาม 3 (กํ าหนดแหงธรรมดา, ความเปนไปอันแนนอนโดย
ธรรมดา, กฎธรรมชาต ิ—  Dhamma-niyàma: orderliness of nature;
natural law)
1. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง
— Sabbe saïkhàrà aniccà: all conditioned states are impermanent)
2. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเปนทุกข —
Sabbe saïkhàrà dukkhà: all conditioned states are subject to 
oppression, conflict or suffering)
3. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา (ธรรมคอืสังขตธรรมและอสงัขตธรรมหรอื
สังขารและวสัิงขารทัง้ปวงไมใชตน — Sabbe dhammà anattà: all states
are not-self or soulless)

พระพทุธเจาจะอบุตัหิรอืไมกต็าม หลักทัง้สามนี ้กม็อียูเปนธรรมดา พระ
พุทธเจาเปนแตทรงคนพบ และนํ ามาเปดเผยแสดงแกเวไนย.
พจนานกุรมฯ = [86]
A.I.285. องฺ.ติก.20/576/368.
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หลัก ธรรมนิยาม 3 นี้ แสดงใหเห็นลักษณะ 3 อยาง ที่เรียกวา 
ไตรลักษณ ของสภาวธรรมทั้งหลาย

• ไตรลกัษณ (ลักษณะ 3, อาการทีเ่ปนเครือ่งก ําหนดหมาย 3 อยาง อัน
ใหรูถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดา
ของมัน — Tilakkhaõa: the Three Characteristics)
1. อนิจจตา (ความเปนของไมเทีย่ง คอื เกดิขึน้มาแลวกด็บัหายไป ๆ — 
Aniccatà: impermanence; transiency)
2. ทุกขตา (ความเปนทุกข คือ ถูกปจจัยตางๆ ที่ขัดแยงบีบคั้นให คง
เดิมอยูไมได ขาดความสมบูรณหรือพรอง/บกพรองอยูตลอดเวลา —
Dukkhatà: state of suffering or being oppressed; imperfection)
3. อนัตตตา (ความเปนของไมใชตน คอื ไมเปนตวัตนซึง่ใครอาจยดึถอืที่จะ
ส่ังบั งคับหรือให  เป นไปได ตามใจอยากของตน —  Anat ta tà :
soullessness; state of being not-self)

 ลักษณะเหลานี้ มี 3 อยาง จึงเรียกวา ไตรลักษณ
ลักษณะทั้ง 3 เหลานี้ มีแกธรรมที่เปนสังขตะคือสังขารทั้งปวง เปน

สามัญเสมอกัน จึงเรียกวา สามัญลักษณะ หรือ สามัญลักษณ
(Sàma¤¤a-lakkhaõa: the Common Characteristics)
[ไมสามัญแกธรรมที่เปนอสังขตะ อันไดแกวิสังขาร ซ่ึงมีเฉพาะลักษณะที่ 
3 คอื อนัตตาอยางเดียว ไมมีลักษณะ 2 อยางตน]

ลักษณะทัง้ 3 เหลานี ้ ปรากฏอยูตามธรรมดาทีแ่นนอน เปนไปตามกฎ
ธรรมชาต ิคอื ธรรมนยิาม

คํ าวา ไตรลักษณ ก็ดี สามัญลักษณ ก็ดี เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา สวน
ในพระไตรปฎก ลักษณะ 3 อยางนี้ทรงแสดงไวในหลัก ธรรมนิยาม
พจนานกุรมฯ = [76]
S.IV.1; Dh.277–9. สํ.สฬ.18/1/1; ขุ.ธ.25/30/51.
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ธรรมนิยาม เปนคํ าเรียกกฎธรรมชาติอยางรวมๆ ครอบคลุมท้ังหมด และ
แทจริง ท้ังหมดนั้นก็โยงเปนกฎเดียวกัน เพียงแตในเวลาแสดง เม่ือจะใหคนทั่ว
ไปเขาใจ จํ าเปนตองยกมาพูดเปนแงๆ ดานๆ หรือจํ าแนกเปนกฎยอยๆ

ธรรมนิยาม นี้ ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัสแสดงไว 2 แบบ คือ
แบบที ่1. แสดงไตรลักษณ เรียกวา ธรรมนิยาม 3 ซ่ึงไดกลาวมาแลว
แบบที ่2. แสดงปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย

แบบที ่ 2. เปนหลกัใหญลกึซึง้มาก ในทีน้ี่ยงัไมยกมาแสดง เพราะจะหนกัเกนิไป
เพยีงแตเอยถงึและชีค้วามส ําคัญวา ถาจะเขาใจไตรลกัษณในธรรมนยิามแบบที่ 1. ให
ชดั ตองลงใหถงึปฏิจจสมปุบาท (เชน ทีว่าสิง่ทัง้หลายไมเทีย่งนัน้ มนัมใิชเปลีย่นแปลงไป
อยางเลือ่นลอย แตเปนไปตามเหตปุจจยั จงึตองศกึษาระบบความสมัพนัธของสิง่ทัง้หลาย)

ขอยกพุทธพจนเฉพาะสวนนํ าหลัก มาเกริ่นไว (สํ.นิ.16/61/30) ดังน้ี
ตถาคตทัง้หลาย จะอบุติัหรอืไมกต็าม ธาตุ (สภาวะความจรงิ)

นัน้ กด็ ํารงอยู เปนธรรมฐติิ เปนธรรมนยิาม เปนอิทปัปจจยตา;  
ตถาคตตรสัรู เขาถงึสภาวะนัน้แลว จงึบอก แสดง … ท ําใหเขาใจ
งาย และตรสัวา จงดสูิ: “เพราะอวชิชาเปนปจจยั สงัขารจงึมี ฯลฯ” ตถ
ตา … อทิปัปจจยตา ดงักลาวฉะนีแ้ล  เรยีกวา ปฏิจจสมปุบาท*

                                                                                         
* ปฏิจจสมุปบาท น้ี วาโดยยอ ที่ควรทราบกอน มี ๒ หลัก

1. หลักทั่วไป: ก) อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ เม่ือน้ีมี  น่ีจึงมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะนี้เกิดข้ึน  น่ีจึงเกิดข้ึน

ข) อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ เม่ือน้ีไมมี  น่ีก็ไมมี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ เพราะนี้ดับไป  น่ีก็ดับ (ดวย)

2. หลักเฉพาะ – แสดงกระบวนการแหงชีวติ (แบบอืน่ เชน กระบวนการทางสงัคม ก็มี)
๑. เพราะอวชิชาเปนปจจยั  สังขารจงึมี ๒. เพราะสงัขารเปนปจจยั วญิญาณจงึมี
๓. เพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรปูจงึมี ๔. เพราะนามรปูเปนปจจยั  สฬายตนะจงึมี
๕. เพราะสฬายตนะเปนปจจยั ผสัสะจงึมี ๖. เพราะผสัสะเปนปจจยั  เวทนาจงึมี
๗. เพราะเวทนาเปนปจจยั  ตณัหาจงึม ี ๘. เพราะตัณหาเปนปจจยั  อุปาทานจงึมี
๙. เพราะอปุาทานเปนปจจยั  ภพจงึมี ๑๐. เพราะภพเปนปจจยั  ชาตจิงึมี
๑๑. เพราะชาติเปนปจจยั ชรามรณะจงึมี - โสกะ ปรเิทวะ ทกุข … จงึมพีรอม
ความเกิดข้ึนแหงกองทกุขทัง้ปวงนัน่ จงึม ีดวยประการฉะนี้
(จะเหน็วา องค/หวัขอ ของปฏจิจสมปุบาท แบบนี ้มี ๑๒)
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ดังไดกลาวแลววา ธรรมนิยาม เปนค ําเรยีกกฎธรรมชาติอยางรวมๆ
ครอบคลุมทั้งหมด เมื่อจะอธิบายอาจแยกเปน นิยาม คือกฎยอยๆ ได
หลายอยาง ในที่นี้จะกลาวถึงนิยามสํ าคัญที่ทานแสดงไว ซ่ึงเกี่ยวของกับ
มนุษยมาก 5 อยาง เรียกวา นิยาม 5

• นิยาม 5 (กํ าหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของ
ธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ — Niyàma: orderliness of nature; the five 
aspects of natural law)
1. อตุุนิยาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัอณุหภมู ิหรอืปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 
โดยเฉพาะดนิ นํ ้า อากาศ และฤดกูาล อนัเปนส่ิงแวดลอมสํ าหรบัมนษุย — 
Utu-niyàma: physical inorganic order; physical laws)
2. พชีนยิาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัการสบืพนัธุ มพีนัธกุรรมเปนตน — 
Bãja-niyàma: physical organic order; biological laws)
3. จติตนยิาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัการท ํางานของจติ — Citta-niyàma:
psychic law)
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย คือ 
กระบวนการแหงเจตจ ํานงในการใหผลของการกระท ํา — Kamma-niyàma:
order of act and result; the law of Kamma; moral laws)
5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติหลักใหญทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องความ
สัมพนัธ ความเปนไปแหงเหตปุจจยั และอาการทีเ่ปนเหตเุปนผลแกกนัแหงส่ิง
ทัง้หลาย — Dhamma-niyàma: order of the norm; the general law of 
cause and effect; causality and conditionality)
พจนานกุรมฯ = [223]
DA.II.432; DhsA.272. ที.อ.2/34; สงฺคณี.อ.408.
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 [3.3] ขนัธ 5 หรือ เบญจขนัธ (กองแหงรูปธรรมและ
นามธรรมหาหมวดที่ประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว 
บคุคล ตวัตน เรา–เขา เปนตน, สวนประกอบหาอยางทีร่วมเขาเปนชีวิต —
Pa¤ca-khandha: the Five Groups of Existence; Five 
Aggregates)
1. รูปขันธ (กองรูป, สวนที่เปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติ
ตางๆ ของสวนที่เปนรางกาย, สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด, ส่ิงที่เปน
รางพรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa-khandha: corporeality)
2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ, ความรูสึก 
สุข ทกุข หรอืเฉยๆ — Vedanà-khandha: feeling; sensation)
3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนที่เปนความกํ าหนดหมายใหจํ า
อารมณนั้นๆ ได, ความกํ าหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว 
ดํ า แดง เปนตน — Sa¤¤à-khandha: perception)
4. สงัขารขันธ (กองสงัขาร, สวนทีเ่ปนความปรงุแตง, สภาพทีป่รงุแตงจิตให
ดหีรือชั่วหรือเปนกลางๆ, คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํ า ที่
ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต — Saïkhàra-
khandha: mental formations; volitional activities)
5. วญิญาณขนัธ (กองวญิญาณ, สวนทีเ่ปนความรูแจงอารมณ, ความรู
อารมณทางอายตนะทัง้ 6 มกีารเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ 6 
— Vi¤¤àõa-khandha: consciousness)

ขนัธ 5 นี ้ยอลงเปน 2 คอื นาม และ รปู;
- รปูขนัธ จัดเปน รปู,
- 4 ขนัธนอกนัน้ เปน นาม.
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อกีอยางหนึง่ จัดเขาใน ปรมตัถธรรม 4:
- วญิญาณขันธเปน จิต,
- เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ เปน เจตสิก,
- รปูขันธ เปน รูป,
- สวน นิพพาน เปนขันธวินิมุต คือ พนจากขันธ 5

ขันธ 5 นัน้แหละ ที่ประกอบดวยอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ
เปนที่โคจรของอุปาทาน เรียกวา อปุาทานขันธ 5
พจนานกุรมฯ = [216]
S.III.47; Vbh.1. สํ.ข.17/95/58; อภิ.วิ.35/1/1.

[ ] อายตนะภายใน 6 และ อายตนะภายนอก 6
ดู [3.4] ทวาร 6 และ ทวาร 3.

[3.4] ทวาร 6 และ ทวาร 3
ก. ทวาร/ผัสสทวาร 6 (ทางรับรูและเสพอารมณ — Dvàra:

sense-doors)
1. จักขุทวาร (ทวารคือ ตา — Cakkhu-dvàra: eye-door)
2. โสตทวาร (ทวารคือ หู — Sota-dvàra: ear-door)
3. ฆานทวาร (ทวารคือ จมูก — Ghàna-dvàra: nose-door)
4. ชิวหาทวาร (ทวารคือ ลิ้น — Jivhà-dvàra: tongue-door)
5. กายทวาร (ทวารคือ กาย — Kàya-dvàra: body-door)
6. มโนทวาร (ทวารคือ ใจ — Mano-dvàra: mind-door)
เรียกส้ันๆ งายๆ วา จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน

ห รื อ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
พจนานกุรมฯ = [78]
S.IV.194. สํ.สฬ.18/342/242.
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ผัสสทวาร 6  นี้ มีชื่ อ เฉพาะว า อายตนะภายใน 6
(อั ชฌัตติกายตนะ = ทีเ่ชือ่มตอใหเกดิความรู หรอืแดนตอความรู ฝาย
ภายใน — Ajjhattikàyatana: internal sense-fields คือ จักขุ-ตา
โสตะ-ห ูฆานะ -จมูก ชิวหา-ล้ิน กาย-กาย มโน-ใจ ที่กลาวขางตน)

ผัสสทวาร 6/อายตนะภายใน 6 นี้ ในพระบาลีบางที เรียกว า
ผัสสายตนะ 6

ถากลาวรวมกนัทัง้ชดุ เรยีกวา สฬายตนะ (แปลวา อายตนะ 6)

ทัง้ 6 นี้ เรียกอีกอยางวา อินทรยี 6 เพราะเปนใหญในหนาที่ของตน
แตละอยาง เชน จักษุเปนเจาการในการเห็น เปนตน
พจนานกุรมฯ = [276]
D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.11/304/255; ม.อุ.14/619/400; อภิ.ว.ิ35/99/85.

ผัสสทวาร 6 นี ้เปนคูกบั อารมณ 6 (ส่ิงที่จิตยึดหนวง, ส่ิงที่
ถูกรับรู — ârammaõa: sense-objects)

อารมณ 6 ก็คือ อายตนะภายนอก 6 (พาหิรายตนะ =
ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือแดนตอความรู ฝายภายนอก —Bàhirà
yatana: external sense-fields) ทีเ่ปนคูกบั อายตนะภายใน 6

ไดกลาวแลววา ผัสสทวาร 6/อายตนะภายใน 6/ผัสสายตนะ 6/
สฬายตนะ/อนิทรยี 6 ไดแก ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ (จักข ุโสตะ ฆานะ
ชิวหา กาย มโน)

อารมณ 6/อายตนะภายนอก 6 ทีเ่ปนคูกัน ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ซ่ึงจะกลาวดังตอไปนี้
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1. รปูะ (รปู, ส่ิงทีเ่หน็ หรอื วณัณะ คอืสี — Råpa: form; visible objects)
2. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
3. คันธะ (กล่ิน — Gandha: smell; odour)
4. รสะ (รส — Rasa: taste)
5. โผฏฐัพพะ (ส่ิงสัมผัสกาย, ส่ิงที่ถูกตองกาย  —  Phoññhabba:
touch; tangible objects)
6. ธรรม หรือ ธรรมารมณ (อารมณที่เกิดกับใจ, ส่ิงที่ใจนึกคิด —
Dhamma: mind-objects)
เรียกส้ันๆ งายๆ วา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ

พจนานกุรมฯ = [277]
D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ท.ีปา.11/305/255; ม.อุ.14/620/400; อภ.ิวิ.35/99/85.

ข. ทวาร/กรรมทวาร 3 (ทางทํ ากรรม — Dvàra: door;
channel of action)
1. กายทวาร (ทวารคือกาย, ทางทํ ากายกรรม — Kàya-dvàra: the 
body-door; channel of bodily action)
2. วจทีวาร (ทวารคอืวาจา, ทางทํ าวจีกรรม —Vacã-dvàra: the 
speech-door; speech as a door of action)
3. มโนทวาร (ทวารคือใจ, ทางทํ ามโนกรรม  — Mano-dvàra: the 
mind-door; mind as a door of action)

ในพระไตรปฎก ใชส้ันๆ วา กาย วาจา/วจี มโน (=กาย วาจา ใจ)
พจนานกุรมฯ = [77]
Dh.234. นัย ขุ.ธ.25/27/46; มงฺคล.1/252/243.
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ข. โพธิปฏิปทา
[3.5] โพธปิกขยิธรรม 37 (ธรรมอนัเปนฝายแหงความตรสัรู   

คอื   เกือ้กลูแกการตรสัรู, ธรรมที่เกื้อหนุนแกอริยมรรค — Bodhipakkhiya-
dhamma: virtues partaking of enlightenment; qualities contributing 
to or constituting enlightenment; enlightenment states)
1. สติปฏฐาน 4 ดู [3.12] 2. สัมมัปปธาน 4 ดู [3.13]
3. อิทธิบาท 4 ดู [3.14] 4. อินทรีย 5 ดู [3.15]
5. พละ 5 ดู [3.15] 6. โพชฌงค 7 ดู [3.16]
7. มรรคมีองค 8 ดู [3.11]

“โพธิปกขิยธรรม” นี้ ตามที่ทั่วไปในพระไตรปฎก ตรัสไวเพียงเปน
ค ํารวมๆ โดยไมไดระบุชื่อองคธรรม

นอกจากในสงัยตุตนกิายแหงพระสุตตนัตปฎก ทีม่พีทุธพจนระบวุา ได
แก อนิทรยี 5 (สํ.ม.19/1024/301; 1041–3/305; 1071–1081/313–5) และในคมัภรีวภิงัค
แหงพระอภธิรรมปฎก ซ่ึงไขความวา ไดแก โพชฌงค 7 (อภิ.วิ.35/611/336)

ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุดในพระสูตร ทรงเรียกวาเปน
อภิญญาเทสิตธรรม (เชน ที.ม.10/107/141; ที.ปา.11/108/140; ม.อุ.14/54/51)

ในพระวินัยปฎก ทานแสดงธรรม 37 นี้ไวเปนคํ าจํ ากัดความของคํ า
วา มรรคภาวนา (ดู วินย.1/236/175; 2/308/212)

ในพระอภิธรรม เรยีกธรรม 37 นีว้าเปน สัทธรรม  (อภิ.วิ.35/958/603)
นอกจากนั้น ธรรม 37 ชดุนี้ยังไดชื่อวาเปน สนัติบท คอืธรรมที่เปนไปเพื่อการ

บรรลุสันติ (รวมทั้งเปนอมตบท และนิพพานบท เปนตน — ขุ.ม. 29/701/414; ขุ.จู.
30/391/188) และเปน เสรีธรรม หรือ ธรรมเสรี  (ข.ุจู.30/681/340; 684/342)

ตอมา ในคัมภีรชั้นอรรถกถา รวมถึงวิสุทธิมัคค จึงระบุและแจก
แจงไวชัดเจนวา  โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ ไดแกธรรมเหลานี้   
(ดู องฺ.อ.1/77; อิติ.อ. 287; ปฏิสํ.อ.2/95, 196, 261; วิสุทฺธิ.3/328)
พจนานกุรมฯ = [352]
Vism.681. วิสุทฺธิ.3/328.
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[3.5] โพธิปกขิยธรรม 37 ที่แสดงไวขางบนนี้ เรียงลํ าดับหมวดธรรม
ยอยตามที่ปรากฏแบบปกติทั่วไป ซ่ึงเห็นไดชัดวาเรียงตามจํ านวนขอธรรม 
จากนอยไปหามาก (คือ 4-4-4-5-5-7-8)

แตที่จะแสดงตอไปนี้ เปนการเรียงลํ าดับเชิงปฏิบัติ ตามที่พระพุทธ
เจาตรัสใน สฬายตนวิภังคสูตร (ม.อุ.14/829/524; ฉบับพมา และฉบับอักษรโรมัน 
เรียกวา มหาสฬายตนิกสุตฺตํ)

ในพระสูตรดังกลาว พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเริ่มตั้งแตการปฏิบัติ
ทีถู่กและที่ผิดตออายตนะทั้งหลาย วา บุคคลผูไมรูเทาทันตา หู ฯลฯ รูป 
เสียง ฯลฯ ตลอดจนเวทนา เมื่อรับรูแลวก็ไปติด หมกมุน ลุมหลงอยูที่ตา 
หู ฯลฯ รูป เสียง ฯลฯ ตลอดจนการเสวยอารมณสุขทุกขตางๆ จึงเปนเหตุ
ใหอุปาทานขันธกอตัวขึ้น แลวตัณหาและความแผดเผาเรารอนตางๆ ก็
พอกพูนขึ้น จึงประสบความทุกข

ในทางตรงขาม บุคคลผูรูเขาใจตา หู ฯลฯ รูป เสียง ฯลฯ ตลอดจน
เวทนา ตามเปนจริง เมื่อรับรูแลวก็ไมติดหลงอยูที่ตา หู ฯลฯ รูป เสียง 
ฯลฯ ตลอดจนการเสวยอารมณสุขทุกขตางๆ ทํ าใหอุปาทานขันธกอตัวขึ้น
ไมได ตัณหาและความแผดเผาเรารอนตางๆ ก็ดับหาย จึงไดเสวยความสุข

สํ าหรับบุคคลที่รูเขาใจปฏิบัติอยูอยางถูกตองแบบหลังนี้ ทิฏฐิ จนถึง
สมาธิที่เขามี ยอมเปนสัมมาไปหมด (ดังนั้น) เขาจึงมีอัฏฐังคิกมรรค ซ่ึง
เจริญจนเต็มบริบูรณไปในตัว   

ถงึตอนนี้ ขอใหสังเกตพุทธพจนที่ตรัสตอไปวา
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เมื่อเขาเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้อยูอยางนี ้ สติปฏฐาน แมทั้ง 4 
สัมมัปปธาน แมทั้ง 4 อิทธิบาท แมทั้ง 4 อินทรีย แมทั้ง 5 พละ แมทั้ง 5
โพชฌงค แมทั้ง 7 ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ

และยังตรัสตอไปอีกวา
(พรอมนัน้) เขายอมมธีรรม 2 อยางนี ้ด ําเนนิเขาคูกนัไป (ยคุนทัธะ) คือ 

สมถะ และ วิปสสนา
เขารูเขาใจแลว เทาทัน ซ่ึงธรรมทั้งหลายที่พึง ปริญญา
เขารูเขาใจแลว ละเสีย ซ่ึงธรรมทั้งหลายที่พึง ปหาน
เขารูเขาใจแลว เจริญ ซ่ึงธรรมทั้งหลายที่พึง ภาวนา
เขารูเขาใจแลว ลุถึง ซ่ึงธรรมทั้งหลายที่พึง สัจฉิกิริยา

โดยถือลํ าดับตามที่ตรัสในพระสูตรขางตน จึงจะแสดงหมวดธรรม
กลุมนี้ เริ่มจากมรรค และธรรมที่เนื่องดวยมรรคนั้น

ในเรื่องมรรคนัน้ ขอยกพุทธพจนสวนหนึ่งมาแสดงนํ าไว ดังนี้
"ภิกษุทั้งหลาย เรายอมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา ไมวา

ของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ, คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็
ตาม ปฏิบัติชอบแลว เพราะการปฏิบัติชอบนั้นเปนเหตุ ยอม
ยังกุศลธรรมอันเปนทางหลุดพนใหสํ าเร็จได; ก็สัมมาปฏิปทา
คอือะไร? ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ"

"ทางนัน้ ชือ่วาทางสายตรง ทิศนัน้ ชือ่วาทศิปลอดภยั รถ ชื่อ
วารถไรเสียง ประกอบดวยวงลอแหงธรรม (ธรรมจักร) มหีริิ
เปนฝา มสีตเิปนเกราะกัน้ ธรรมรถนัน้ เราบอกให มสีมัมาทฏิฐิน ําหนา
เปนสารถ ี บคุคลใดมยีานเชนนี ้ จะเปนสตร ี หรอืบรุษุ กต็าม 
เขายอมใชยานนัน้ (ขบัไป) ถงึในสํ านกัแหงนพิพาน"
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[3.6] ปจจยัแหงสมัมาทฏิฐ ิ2
บุพนิมิตแหงมรรค 7 และ วฒุ ิ4

• ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐ ิ 2 (ทางเกิดแหงแนวคิดที่ถูกตอง,
ตนทางของปญญาและชีวิตที่ดีงาม — Sammàdiññhi-paccaya:

 sources or conditions for the arising of right view)
1. ปรโตโฆสะ (“เสียงจากผูอื่น”; การกระตุน ชักจูง หรืออิทธิพลจากภาย
นอกที่ดี เชน คบหา ไดแบบอยาง ฟงคํ าแนะนํ าส่ังสอน เลาเรียน หาความรู 
สนทนา ปรึกษา ซักถาม โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผูเปน
กลัยาณมติร — Paratoghosa: “another's utterance”; inducement by 
others; hearing or learning from others)

ขอนี้เปน ปจจัยภายนอก หรือปจจัยดานสิ่งแวดลอม
2. โยนิโสมนสิการ (“การทํ าในใจโดยแยบคาย”; การคิดถูกวิธี หรอืคดิ
เปน, การรูจักมองรูจักคดิแยบคายใหไดประโยชนและเขาถงึความจรงิ เชน
ดวยการวิเคราะหองคประกอบ สืบสาวเหตุปจจัย แยกแยะปญหาและเรื่อง
ราวทั้งหลายตามสภาวะและความสัมพันธ ฯลฯ — Yonisomanasikàra:
reasoned attention; systematic attention; genetical reflection; 
analytical reflection)

ขอนี้เปน ปจจัยภายใน ที่จะทํ าใหพึ่งตนไดจริง
ขอที่ 1 ในที่นี้ใชคํ ากลางๆ และกวางๆ พึงทราบวา ปรโตโฆสะฝายดีที่

ทานเนน คือ กลัยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี/มีกัลยาณมิตร)
อาศัยธรรม ๒ อยางนี้ ก็จะทํ าสัมมาทิฏฐิใหเกิดขึ้น และชีวิตก็จะ

ดํ าเนินกาวไปใน มรรคมีองค ๘ หรือ อรยิอฏัฐงัคกิมรรค
พจนานกุรมฯ = [34]
M.I.294; A.I.87. ม.มู.12/497/539; องฺ.ทุก. 20/371/110.
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(ปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี 2 อยาง คือ ปรโตโฆสะ ที่ไมดี และ 
อโยนิโสมนสิการ คือตรงขามกับที่กลาวมานี้)

ดวยเหตุที่เปนปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนขอแรกของมรรค ธรรม 
2 อยางนั้น จึงเปนบุพนิมิตแหง(การเกิดขึ้นของ)มรรค ดวย

บุพนิมิตแหงมรรค นั้น นอกจากปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโสมนสิการ
แลว ยังมีอีก 5 ขอ รวมเปน บุพนิมิตแหงมรรค 7

• บุพนิมิตแหงมรรค 7 (ธรรมที่เปนเครื่องหมายบงบอกลวง
หนาวา มรรคมีองค 8 ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแกผูนั้น ดุจแสงอรุณ
เปนบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตยจะอุทัย, แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี,
รุงอรุณของการศึกษา — Magguppàda-pubbanimitta: a foregoing

 sign for the arising of the Noble Eightfold Path; precursor of the
Noble Path; harbinger of a good life or of the life of learning)
1. กลัยาณมติตตา (ความมกีลัยาณมติร, มมีติรด,ี คบหาคนทีเ่ปนแหลง
แหงปญญาและแบบอยางที่ดี — Kalyàõamittatà: good company;
having a good friend; association with a good and wise person)
2. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล, การทํ าศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยู
ในวินัยและมีความประพฤติทั่วไปดีงาม — Sãla-sampadà: perfection
of morality; accomplishment in discipline and moral conduct)
3. ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ, การทํ าฉันทะใหถึงพรอม,
ความใฝใจอยากจะทํ ากิจหนาที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของใหดีงาม, ความ
ใฝรูใฝสรางสรรค — Chanda-sampadà: perfection of aspiration;
accomplishment in constructive desire)
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4. อัตตสัมปทา (ความถึงพรอมดวยตนที่ฝกดีแลว, การทํ าตนใหถึง
พรอมดวยคุณสมบัติของผูที่พัฒนาแลวโดยสมบูรณ ทั้งดานกาย ศีล จิต 
และปญญา [ที่จะเปน ภาวิตัตต คือผูมีตนอันไดพัฒนาแลว] — Atta-
sampadà: perfection of oneself; acomplishment in self that 
has been well trained; dedicating oneself to training for the
realization of one’s full human potential; self-actualization)
5. ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ, การทํ าทิฏฐิใหถึงพรอม, การ
ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อถือที่ถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลัก
ความเปนไปตามเหตุปจจัย — Diññhi-sampadà: perfection of view;
accomplishment in view; to be established in good and 
reasoned principles of thought and belief)
6. อปัปมาทสมัปทา (ความถงึพรอมดวยความไมประมาท, การท ําความ
ไมประมาทใหถึงพรอม — Appamàda-sampadà: perfection of
heedfulness; accomplishment in diligence)
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ, การ
ทํ าโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม, ความฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและ
ความจริง — Yonisomanasikàra-sampadà: perfection of wise
reflection; accomplishment in systematic attention)

เมือ่ใดธรรมที่เปนบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมี
ในบุคคลแลว เมื่อนั้นยอมเปนอันหวังไดวาเขาจักเจริญ พัฒนา ทํ าใหมาก 
ซ่ึงมรรคมีองค 8 คือจักดํ าเนินกาวไปในมัชฌิมาปฏิปทา

ดวยเหตุที่เปน “บพุนิมิตแหงมรรค” ธรรมทั้ง 7 นี้ จึงเรียกไดวาเปน 
“บุพภาคของการศึกษา” คือเปนเบื้องตนที่นํ าเขาสูไตรสิกขา
พจนานกุรมฯ = [280] ใน ภูมธิรรมฯ [3.6]
S.V.30–31. สํ.ม.19/130–6/36.
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บุพนิมิตแหงมรรค 7 ซ่ึงมีปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 เปนหลักใหญ
คมุหัวและทายขบวนนี้ เปนตัวนํ าเขาสูมรรค และหนุนใหกาวไปในมรรค

แตในการกาวไปในมรรค คือทางชีวิตที่ชอบธรรมและเจริญงอกงาม  
ซ่ึงเปนภาคปฏบิตั ิจะตองเนนการพฒันาปญญา ตามหลกัปญญาวฒุธิรรม 4

• ปญญาวุฑฒธิรรม 4 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ความเจรญิงอกงาม
แหงปญญา, หลักการพฒันาปญญา — Pa¤¤àvuóóhi-dhamma: virtues
conducive to growth in wisdom; principle of wisdom-development)
1. สัปปุริสสังเสวะ (“เสวนาสัตบุรุษ”, คบหาผูรู ผู ทรงธรรมเปน
กลัยาณมติร, เสวนา คอืเลือกคบหาอยูใกลคนดมีปีญญา เขาถงึแหลงความรู
และแบบอยางหรือผูนํ าทางที่ดี — Sappurisa-sa§seva:
association with good and wise persons)
2. สัทธัมมัสสวนะ (“สดับสัทธรรม”, เสาะสดับธรรมของสัตบุรุษ, ใสใจ
เลาเรียนฟงอานหาความรูที่เปนหลักเปนสาระจริงแท — Saddhammas-
savana: hearing the good teaching)
3. โยนิโสมนสิการ (“ทํ าในใจโดยแยบคาย”, รูจักคิดพิจารณาหาเหตุ
ผลโดยถูกวิธี, รูจักคิดวิเคราะหวิจัยส่ิงที่ไดเลาเรียนนั้น ใหรูความจริง
แจงชัด และจับสาระที่จะนํ าไปใชประโยชนได — Yoniso- manasikàra:
analytical reflection; wise attention) [3.6]
4. ธัมมานธัุมมปฏปิตต ิ (“ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม”, ปฏบิตัธิรรมถกู
หลัก, น ําความรูเขาใจทีไ่ดจากการเลาเรยีนวเิคราะหวจัิยไปปฏบิตัิหรอืใช ให
หลักการและวิธีปฏิบัติทั้งหลายประสานสอดคลองเปนระบบสัมพันธอันถูก
ตองที่จะสัมฤทธผลบรรลุจุดหมาย, ดํ าเนินชีวิตถูกตองตามธรรม —
 Dhammànudhammapañipatti: practice in accord with the 
system of the Dhamma; living in conformity with the Dhamma)
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วงการเลาเรียนธรรมสืบกันมาในประเทศไทย รูจักธรรมหมวดนี้ในชื่อ
ส้ันๆ วา วุฒิ/วุฑฒ ิ 4 และอธิบายความหมายแบบที่มุงใหคนทั่วไปนํ าไปใช
ประโยชนอยางกวางๆ

ปญญาวุฒิธรรม 4 นี้ เปนโสตาปตติยังคะ 4 (“องคคุณเครื่อง
บรรลุโสดา”, คุณสมบัติที่ทํ าใหเปนโสดาบัน) คือเปนองคประกอบหลักที่
ทํ าใหเขาถึงกระแส (=มรรค - สํ.ม.19/1430/434=S.V.347) ที่นํ าไปสูการตรัสรู
และเปนคุณสมบัติชุดหนึ่งที่แสดงถึงความเปนโสดาบัน
พจนานกุรมฯ = [179]
A.II.245. องฺ.จตุกฺก.21/248/332.

[3.7] มรรคมีองค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียก
เต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวา “ทางมีองคแปดประการ อันประเสริฐ”
หรอื ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา แปลวา “ทาง/ขอปฏบิตัทิีน่ ําไปสูความดบัทกุข” 
— Aññhaïgika-magga: the Noble Eightfold Path)

องค 8 ของมรรค (มคัคังคะ — factors or constituents of the 
Path) มีดังนี้
1. สมัมาทฏิฐิ (เหน็ชอบ ไดแก ความรูอรยิสจัจ 4 หรอื เหน็ไตรลกัษณ
หรือ รูอกุศลและอกุศลมูลกบักุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 
— Sammàdiññhi: Right View; Right Understanding)
2. สมัมาสงักปัปะ (ด ํารชิอบ ไดแก เนกขมัมสงักปัป (ความคดิปลอดจาก
กาม, ความคดิไมครุนของหรอืเคลือบแฝงดวยความอยากไดใครเอาแสเสพ, คดิ
ในทางสละ ไมโลภ) อพยาบาทสงักปัป (ความคดิปลอดจากความมุงรายแคน
เคอืง, คดิดวยเมตตา) อวหิิงสาสงักปัป (ความคดิปลอดจากการขมเหงเบยีด
เบยีน, คดิเกือ้การณุย) — Sammàsaïkappa: Right Thought)
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3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแก เวนวจีทุจริต 4 กลาววจีสุจริต 4*

— Sammàvàcà: Right Speech)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทํ าชอบ ไดแก เวนกายทุจริต 3 ประกอบ
กายสุจริต 3 — Sammàkammanta: Right Action)
5. สมัมาอาชวีะ (เล้ียงชพีชอบ ไดแก เวนมจิฉาชพี ประกอบสมัมาชพี
— Sammà-àjãva: Right Livelihood)
6. สมัมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแก การเพยีรพยายามตามหลกั 
ปธาน หรอื สมัมปัปธาน 4 — Sammàvàyàma: Right Effort)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ ไดแก การมีสติทัน ที่ดํ าเนินไปตามหลัก สติ
ปฏฐาน 4 — Sammàsati: Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ไดแก การมีสมาธิที่เจริญขึ้นตามหลัก
ฌาน 4 — Sammàsamàdhi: Right Concentration)

องค 8 ของมรรค จัดรวมเปน 3 หมวด ตรงกับไตรสิกขา คือ ขอ 3, 
4, 5 เปน ศีล ขอ 6, 7, 8 เปน สมาธิ ขอ 1, 2 เปน ปญญา ดู [1.6] สิกขา 
3; และหมวดธรรมที่อางถึงทั้งหมด

มรรคมีองค 8 นี้ เปนอริยสัจจ ขอที่ 4 และไดชื่อวา มัชฌิมาปฏิปทา
แปลวา ทางสายกลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนํ าไปสูจุดหมายแหง
ความหลุดพนเปนอิสระ ดับทุกข ปลอดปญหา ไมของแวะที่สุดทั้งสอง คือ
กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค  ดู [3.1] อริยสัจจ 4
พจนานกุรมฯ = [293] จบ ภูมธิรรมฯ [3.7]
D.II.312; M.I.61; M.III.251; Vbh.235. ท.ีม.10/299/348; ม.ม.ู12/149/123; ม.อุ.14/704/453; อภ.ิวิ.35/569/307.

                                                                                         
* วจีสุจริต 4 นอกจากที่แสดงขางตน [2.8] (หนา ๒๗) บางแหงตรัสระบุวา ไดแก
1. สัจจวาจา คอื คํ าจริง, พูดตรงตามที่เปนจริง
2. อปสุณวาจา คอื คํ าพูดไมสอเสียด, พูดสมานสามัคคี
3. สัณหวาจา คอื คํ าออนโยน, พูดสุภาพ ไพเราะ
4. มันตาภาสา คอื ถอยคํ าที่เกิดจากความคิด, พูดดวยความรูคิด, พูดจามี

เหตุผลแตพอประมาณ, พูดแตพอดี
(วินย.8/972/320; องฺ.จตุกฺก.21/148-9/189;221/311)
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[3.8] สติปฏฐาน 4 (ที่ตั้งของสต ิหรือการตั้งอยูแหงสติ หมายถึง 
การมีสติปรากฏตัวทํ างานพรอมอยู อนัคอยกํ ากับจิตไว ใหทันตออารมณ 
คือส่ิงที่เกี่ยวของรับรูรับทราบ โดยชวยใหปญญาตามดูรูทันมองเห็นส่ิง
นั้นๆ ตามความเปนจริง คือ ตามที่ส่ิงนั้นๆ มันเปนของมัน แลวดํ ารงจิตเปน
อิสระอยูได ไมเกิดมีความติดใจ-ขัดใจ ยินดี-ยินราย ชอบ-ชัง ปรุงแตง-
เอนเอียง ขึ้นมาครอบงํ า — Satipaññhàna: foundations of mindfulness)
1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกํ าหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ที่ตามดูรูทันสภาวะและความเคลื่อนไหวเปนไปทาง
กาย โดยรูเห็นตามความเปนจริงของมัน ที่เปนแตเพียงกาย ไมหลงไปตาม
ที่ยึดถือกันวาเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Kàyà-nupassanà-~:
contemplation of the body; mindfulness as regards the body) 
ทานจํ าแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คืออานาปานสติ ก ําหนดลมหายใจ 1 
อิริยาบถ กํ าหนดรูทันอิริยาบถ 1 สัมปชญัญะ สรางสัมปชญัญะในการ
กระท ําความเคล่ือนไหวทกุอยาง 1 ปฏิกูลมนสิการ พจิารณาสวนประกอบ
อันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 1 ธาตุมนสิการ พิจารณา
เห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ 1 นวสีวถิกา พิจารณา
ซากศพในสภาพตางๆ อันแปลกกันไปใน 9 ระยะเวลา ใหเห็นคติธรรมดา
ของรางกาย ของผูอื่นเชนใด ของตนก็จักเปนเชนนั้น 1
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกํ าหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ที่ตามดูรูทันเวทนา โดยรูเห็นตามความเปนจรงิของ
มนั ทีเ่ปนแตเพยีงเวทนา ไมหลงไปตามทีย่ดึถอืกนัวาเปนสัตวบคุคลตวัตน
เราเขา — Vedanànupassanà-~: contemplation of feelings; 
mindfulness as regards feelings) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัด
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เวทนา อันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปนสามิส และเปนนิรามิส 
ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ

3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกํ าหนดอยู พรอมดวย
สัมปชญัญะคอืปญญา ทีต่ามดรููทนัจิต โดยรูเหน็ตามความเปนจรงิของมนั ที่
เปนแตเพยีงจติ ไมหลงไปตามทีย่ดึถอืกนัวาเปนสัตวบคุคลตวัตนเราเขา —
Cittànupassanà-~: contemplation of mind; mindfulness as regards 
mental conditions) คอื มสีตอิยูพรอมดวยความรูชดัจิตของตนทีม่ี/ไมมี
ราคะ มี/ไมมโีทสะ มี/ไมมโีมหะ เศราหมองหรอืผองแผว ฟุงซานหรอืเปนสมาธ ิ
ฯลฯ อยางไรๆ ตามทีเ่ปนไปอยูในขณะนัน้ๆ

4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกํ าหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ที่ตามดูรูทันธรรมคือส่ิงที่รูที่คิดอยูในใจ โดยรูเห็น
ตามความเปนจริงของมัน ทีเ่ปนแตเพียงธรรม ไมหลงไปตามที่ยึดถือกัน
วาเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Dhammànupassanà-~: contem-
plation of mind-objects; mindfulness as regards ideas) คือ มีสติ
อยูพรอมดวยความรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ 
12 โพชฌงค 7 อริยสัจจ 4 วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิด
ขึน้ เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน ตามที่เปนจริงของมัน
อยางนั้นๆ.
มีพุทธพจนแสดงวา สติปฏฐาน 4 นี้ เจริญปฏิบัติทํ าใหมากแลว จะทํ า

โพชฌงค 7 ใหบริบูรณ (เชน สํ.ม.19/395/105)

พจนานกุรมฯ = [312]
D.II.290–315; M.I.55–63. ที.ม.10/273–300/325–351; ม.มู.12/131-152/103–127.
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[3.9] ปธาน 4 (ความเพียร — Padhàna: effort; exertion)
1. สงัวรปธาน (เพยีรระวงัหรอืเพยีรปดกัน้ คอื เพยีรระวงัยบัยัง้ปองกนั
บาปอกศุลธรรม  ส่ิงชัว่รายเสียหาย  ทีย่งัไมเกดิ  มใิหเกดิขึน้ — Sa§vara-
padhàna: the effort to prevent; effort to avoid)
2. ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกํ าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรม 
ส่ิงชั่วรายเสียหาย  ที่เกิดขึ้นแลว  ทํ าใหหมดไป — Pahàna- padhàna:
the effort to abandon; effort to overcome)
3. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรกอใหเกิด คือ เพียรทํ ากุศล
ธรรม ส่ิงดีงามเปนคุณ ที่ยังไมเกิด ใหเกิดมีขึ้น —Bhàvanà-padhàna:
the effort to develop)
4. อนุรักขนาปธาน (เพียรอนุรักษ คือ เพียรรักษากุศลธรรม ส่ิงดีงาม
เปนคุณ ที่เกิดขึ้นแลว ใหตั้งมั่น และใหเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย —
Anurakkhanà-padhàna: the effort to maintain)

ปธาน 4 นี้ เมื่อมาในชุด โพธิปกขิยธรรม 37 เรียกชื่อเต็มวา
สมัมปัปธาน 4 (ความเพยีรชอบ, ความเพยีรถวนทัว่ หรอืความเพยีรใหญ  —
Sammappadhàna:  right exertions; great or perfect efforts)
พจนานกุรมฯ = [156]
A.II.74,16,15. องฺ.จตุกฺก.21/69/96; 14/20; 13/19.
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[3.10] อิทธิบาท 4 (คุณเครื่องใหถึงความสํ าเร็จ, คุณธรรมที่นํ า
ไปสูความส ําเรจ็แหงผลทีมุ่งหมาย — Iddhipàda: path of accomplish-
ment; basis for success)
1. ฉันทะ (ความพอใจ คอื ความตองการทีจ่ะท ํา ใฝใจรกัจะท ําส่ิงนัน้อยู
เสมอ และปรารถนาจะท ําใหดยีิง่ขึน้ไป — Chanda: will; zeal; aspiration)
2. วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม 
เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย  — Viriya:  energy; effort;
exertion; perseverance)
3. จิตตะ (ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตมั่นแนวในส่ิงที่ทํ าและทํ าส่ิงนั้นดวย
ความคดิ เอาจติฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป อทุศิตวัอทุศิใจให
แกส่ิงที่ทํ า — Citta: thoughtfulness; active thought; dedication)
4. วิมังสา (ความไตรตรอง รวมทั้งทดลองเพื่อตรวจสอบ-ปรับแก คือ 
หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่ง
หยอนในส่ิงทีท่ ํานัน้ มกีารวางแผน วดัผล คดิคนวธิแีกไขปรบัปรงุ เปนตน
— Vãma§sà: investigation; examination; reasoning; trial; testing)

จํ าใหงายวา: 
๑. ใจรักอยากทํ า ๒. เพียรพยายามกาวไป
๓. ใจมุงแนวตลอดเวลา ๔. ใชปญญาตรวจตราปรับแก
ค ําอธิบายขางตนนี้ เนนความหมายที่ใชในชีวิตประจํ าวัน เนื่องจาก

คนมักรูจักอิทธิบาทในแงที่เกี่ยวกับการงานและการดํ าเนินชีวิตทั่วไป
อยางไรก็ตาม พึงทราบวา ตามความหมายแทที่เปนโพธิปกขิยธรรมนี้ 

อิทธิบาทเปนองคธรรมสํ าคัญในการสรางสมาธิ
พจนานกุรมฯ = [89] จบ ภูมิธรรมฯ [3.10]
D.III.221; Vbh.216. ที.ปา.11/231/233; อภิ.ว.ิ35/505/292.



[3.11] ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๖๖

[3.11] อินทรยี 5 และ พละ 5
ก. อนิทรยี 5 (ธรรมทีเ่ปนใหญในกจิของตน — Indriya: controlling

faculty)
1. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence)
2. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: energy; effort)
3. สติ (ความระลึกได — Sati: mindfulness)
4. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — Samàdhi: concentration)
5. ปญญา (ความรูทั่วชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)

ในการเจรญิธรรมหมวดนี ้ทานเนน อนิทรยีสมตา (ความเสมอหรือ
สมดุลกันของอินทรีย) คือ

ให  1. คือ สัทธา สมดุลกับ 5. คือ ปญญา
และให 2. คือ วิริยะ สมดุลกับ 4. คือ สมาธิ
ทั้งน้ี โดยมี 3. คือ สติ คอยตรวจ และเตือน

พจนานกุรมฯ = [258]
S.V.191–204; 235–237; Ps.II.1–29. สํ.ม.19/843–900/256–271; 1061–1069/310–312;

ข.ุปฏ.ิ31/423–463/300–344.

ข.พละ 5 (ธรรมอันเปนกํ าลัง — Bala: power)
ไดแก องคธรรม 5 อนัมีชื่อตรงกับ อินทรีย 5 ที่กลาวแลว คือ

1. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence)
2. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: energy; effort)
3. สติ (ความระลึกได — Sati: mindfulness)
4. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — Samàdhi: concentration)
6. ปญญา (ความรูทั่วชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)
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ธรรมหมวดนี้ ทีเ่รียกวา พละ เพราะความหมายวา เปนพลัง ทํ าให
เกิดความมั่นคง ซ่ึงความไรศรัทธาเปนตน แตละอยาง จะเขาครอบงํ าไมได

สวนที่เรียกวา อินทรีย เพราะความหมายวา เปนใหญในการ
กระทํ าหนาที่แตละอยางๆ ของตน คือเปนเจาการ ในการครอบงํ าเสีย
ซ่ึงความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และ
ความหลง ตามลํ าดับ
พจนานกุรมฯ = [228]
D.III.239; A.III.10; Vbh.342. ท.ีปา.11/300/252; องฺ.ปจฺก.22/13/11; อภ.ิวิ.35/844/462.

[3.12] โพชฌงค 7 (ธรรมทีเ่ปนองคแหงการตรสัรู — Bojjhaïga: 
enlightenment factors)
1. สติ (ความระลึกได  สํ านึกพรอมอยู  ใจอยูกับกิจ  จิตอยูกับเรื่อง —
Sati: mindfulness)
2. ธัมมวิจยะ (ความเฟนธรรม, ความสอดสองสืบคนธรรม — 
Dhammavicaya: truth investigation)
3. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: effort; energy)
4. ปติ (ความอิ่มใจ — Pãti: zest; rapture)
5. ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ, ความรื่นสบายกายใจ —
Passaddhi: tranquillity; calmness)
6. สมาธิ (ความมีใจตั้งมั่น, จิตสงบแนวอยูในอารมณ — Samàdhi:
concentration)
7. อุเบกขา (ความมีใจเป นกลางเพราะเห็นตามเปนจริง —
Upekkhà: equanimity)

แตละขอเรยีกเตม็ มี สมัโพชฌงค ตอทายเปน สติสมัโพชฌงค เปนตน.
พจนานกุรมฯ = [281]
D.III.251,282; Vbh.277. ที.ปา.11/327/264; 434/310; อภิ.วิ.35/542/306.



[3.13] ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๖๘

[3.13] ภาเวตัพพธรรม 2 (ธรรมที่พึงภาวนา คือควรทํ าให
เกิดใหมีขึ้น, ธรรมที่ควรเจริญหรือบํ าเพ็ญ, ส่ิงที่จะตองปฏิบัติหรือลงมือทํ า 
— Bhàvetabba-dhamma: things to be developed or practiced)
1. สมถะ (ความสงบใจ, ความเรยีบสงบอยูตวัของจติ รวมทัง้การฝกอบรม
จิตใหเกิดความสงบเชนนั้น,  สมาธิ  และการฝกสมาธิ  — Samatha:
calm; tranquillity; concentration)
2. วิปสสนา (การเห็นแจง, ปญญาเห็นแจงความจริงแหงสภาวธรรม 
รวมทั้งการฝกอบรมเจริญปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริงเชนนั้น —
Vipassanà:  insight; penetration; understanding)

ความจรงิ ธรรมหมวดนีก้ลาวรวมไวแลวใน [3.1] ธรรม 4 ขอที่ 4 แต
ยกมาแสดงจํ าเพาะในที่นี้อีก เพราะในการปฏิบัติธรรม/การเจริญภาวนา/
การพัฒนาคนนั้น สมถะและวิปสสนา หรือ สมาธแิละปญญา เปนแกน
ประสานทีพ่งึใหมยีนืตวัเปนหลักคูกนัไปโดยตลอด ดงัมพีทุธพจนตรัสยํ้ าบอยๆ
(เปน “ยุคนัทธ”; ดู พุทธพจน ทายหมวด [3.9] โพธิปกขิยธรรม 37)

พึงสังเกตวา ธรรมสองอยางนี ้ ในพระไตรปฎกเรียกส้ันๆ วา สมถะ 
และ วิปสสนา เทานั้น และมักตรัสไวคูกัน

โดยเฉพาะในพระอภิธรรม ทานแสดงความหมายไววา
1. สมถะ ไดแก สัมมาสมาธิ และ
2. วิปสสนา ไดแก สัมมาทิฏฐิ (เชน อภิ.สํ.34/867/336)

ในคัมภีรรุนอรรถกถา เกิดมีการใชคํ าวา สมถภาวนา และ วิปสสนา
ภาวนา แลวมีบางคัมภีรในยุคหลังเรียกรวมวา “ภาวนา 2” และใชกันมา
จึงกลายเปนหมวดธรรมที่ชื่อวา ภาวนา 2
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• ภาวนา 2 (การเจรญิ, การท ําใหเกดิใหมขีึน้, การฝกอบรม, การพฒันาคน
หรอืพฒันาชวีติ ในระดบัจติใจและปญญา — Bhàvanà: development)
1. สมถภาวนา (การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ, การฝกสมาธิ — 
Samatha-bhàvanà: tranquillity development)
2. วปิสสนาภาวนา (การฝกอบรมปญญาใหเกดิความรูแจงตามเปนจรงิ, การ
เจริญปญญา — Vipassanà-bhàvanà: insight development)

ความจริง หมวดธรรมที่เรียกวา ภาวนา นั้น ในพระไตรปฎกมีแต ชุด
• ภาวนา 3 (ที.ปา.11/228/231) คอื กายภาวนา จติตภาวนา และ ปญญาภาวนา
• ภาวติ 4 (เชน ขุ.จู.30/148/70) ซึง่หมายถงึ ผูไดเจรญิ ภาวนา 4 คือ

1. กายภาวนา 2. ศลีภาวนา
3. จติตภาวนา 4. ปญญาภาวนา
ด ู[1.11] ภาวนา 4 และ ภาวติ 4

ในคมัภรีสมยัหลัง บางทเีรยีก สมถะ และ วปิสสนา นี ้วา กรรมฐาน 2
(อารมณเปนทีต่ัง้แหงงานเจรญิภาวนา, ทีต่ัง้แหงงานท ําความเพยีรฝกอบรม
จิต, วิธีฝกอบรมจิต — stations of mental exercises; mental 
exercise; สงฺคห.51; Comp.202)

รวมความ ทีเ่รยีก ภาวนา 2 กด็ ีกรรมฐาน 2 กด็ี เปนความนยิมภายหลงั
สาระสํ าคญัอยูทีพ่งึตระหนกัวา สมถะ และ วปิสสนา (สมาธ ิและ ปญญา)

เปนแกนหลักในการเจรญิโพธปิกขยิธรรมหรอืการปฏบิตัติามมรรคทัง้หมด
พูดงายๆ วา ในการฝกศึกษาพัฒนาของคน ตั้งแตตนจนเปนพุทธะ 

จะตองมีความอยูตัวไดที่ของจิต และปญญาที่หยั่งถึงความจริงตามสภาวะ 
เปนแกนโดยตลอด จึงจะเปนการพัฒนาไดจริง
พจนานกุรมฯ = [36]
D.III.273; A.I.60. [3.13] ท.ีปา.11/379/290; องฺ.ทกุ.20/275/77.



[3.14] ภูมิธรรมชาวพุทธ๑๗๐

ค. ปฏเิวธภมูิ
[3.14] สังโยชน 10 (กิเลสอันผูกใจสัตว, ธรรมที่มัดสัตวไวกับ

วฏัฏทุกข หรือผูกกรรมไวกับผล — Sa§yojana: fetters; bondage)

ก. โอรมัภาคยิสงัโยชน 5 (สังโยชนเบือ้งตํ ่า เปนอยางหยาบ เปนไป
ในภพอันตํ่ า — Orambhàgiya~: lower fetters)
1. สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนตัวของตน เชน เห็นรูป เห็นเวทนา 
เห็นวิญญาณ เปนตน เปนตน — Sakkàyadiññhi: personality-view; 
false view of individuality)
2. วิจิกิจฉา (ความสงสัย, ความลังเล ไมแนใจ — Vicikicchà: doubt; 
uncertainty)
3. สลีพัพตปรามาส (ความถอืมัน่ศลีพรต โดยสักวาท ําตามๆ กนัไป
อยางงมงายเหน็วาจะบรสุิทธิห์ลุดพนไดเพยีงดวยศลีและวตัร — Sãlabbata-
paràmàsa: adherence to rules and rituals)
4. กามราคะ (ความก ําหนดัในกาม, ความตดิใจในกามคณุ — Kàmaràga:
sensual lust)
5. ปฏิฆะ (ความกระทบกระทัง่ในใจ, ความหงดุหงดิขดัเคอืง — Pañigha:
repulsion; irritation)

ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบื้องสูง เปนอยางละเอียด 
เปนไปแมในภพอันสูง — Uddhambhàgiya~: higher fetters)
6. รูปราคะ (ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน หรือในรูปธรรมอัน
ประณีต, ความปรารถนาในรปูภพ — Råparàga: greed for fine-
material existence; attachment to realms of form)
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7. อรูปราคะ (ความตดิใจในอารมณแหงอรปูฌาน หรอืในอรูปธรรม, 
ความปรารถนาในอรปูภพ — Aråparàga: greed for immaterial 
existence; attachment to formless realms)
8. มานะ (ความสํ าคัญตน คือ ถือตนวาเปนนั่นเปนนี่ — Màna:
conceit; pride)
9. อทุธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness; distraction)
10. อวิชชา (ความไมรูจริง, ความหลง — Avijjà: ignorance)

ทั้งนี ้ในหลายพระสูตร เรียกตางไปบาง (หมายความเทากัน) คือ
ขอ 4 กามราคะ มักเรียก กามฉันทะ (บางที่วา อภิชฌา)
ขอ 5 ปฏฆิะ มักเรียก พยาบาท

พระอริยบุคคล 4 ละสังโยชน 10 นี้ได ตามลํ าดับ ดังนี้
พระโสดาบนั ละสังโยชน 3 ขอตน (สกักายทิฏฐ ิวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส)
พระสกทาคามี ละสงัโยชน 3 ขอตนแลวท ําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงอกี
พระอนาคามี ละสังโยชนเบ้ืองตํ่ าไดท้ัง 5
พระอรหนัต ละสังโยชนไดหมดทั้ง 10

พึงสังเกตวา กิเลสสํ าคัญชุดหนึ่ง ที่กลาวถึงบอยมาก คือ [2.15]
นิวรณ 5 ซ่ึงเห็นไดวารวมอยูใน สังโยชน 10 นี้
ถาท ําจิตใหตัง้มัน่สงบถงึขัน้ระงบั นวิรณ 5 ได (เปนฝายสมถะ) กจ็ะมี

สมาธทิีเ่ปนอปัปนา (แนวสนิทขัน้ไดฌาน) แต นวิรณ 5 นัน้สงบเพยีงชัว่คราว
ถาเจรญิปญญารูแจงสภาวะท ําจิตใหส้ิน นวิรณ 5 (เปนฝายวปิสสนา) ก็จะ

หมด นิวรณ 5 นัน้ถาวรสิ้นเชิง เปนพระอรหันต
ในกรณีหลังนี้ การละ นวิรณ 5 ไดหมด คลุมมาเองถึงการละ สังโยชน 

10 ไดหมดดวย
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กิเลสชุดหนึ่งซึ่งมีรายชื่อจํ านวนมาก ทานแสดงไวในคัมภีรอภิธรรม ใน
ชื่อวา อกุศลเจตสิก (สภาพจิตที่เปนอกุศล) มี 14 อยาง คือ
1. โมหะ 2. อหิริกะ 3. อโนตตัปปะ 4. อทุธจัจะ

4 อยางนี ้เกดิทกุครัง้ทีม่อีกศุลจติ อีก 10 นอกนี้เกิดตามกรณี คือ
  5. โลภะ   6. ทิฏฐิ    7. มานะ   8. โทสะ   9. อิสสา
10. มัจฉรยิะ  11. กุกกุจจะ  12. ถีนะ 13. มิทธะ 14. วจิิกิจฉา

กเิลส 14 นี้ ละโดย พระอริยบุคคล 4 ตามลํ าดับ ดังนี้
- ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อิสสา มจัฉรยิะ ละดวยมรรคที่ทํ าใหเปนพระโสดาบัน
- โลภะระดับกามราคะ โทสะ/พยาบาท กกุกุจจะ ละดวยมรรค…พระอนาคามี
- โลภะระดับรูปราคะ+อรปูราคะ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ มานะ ถีนะ 
มิทธะ อุทธจัจะ ละดวยมรรค…พระอรหันต

(พระโสดาบนั ละ โลภะ/กามราคะ กับ โทสะ/ปฏิฆะ/พยาบาท อยางหยาบที่
ทํ าใหไปอบาย และละอคติ ท้ัง 4 ไดดวย)

จะเหน็วา กเิลส 10 หรอื กเิลสวัตถุ 10 (โลภะ โทสะ โมหะ มานะ
ทฏิฐ ิวจิกิจิฉา ถนีะ อทุธจัจะ อหริกิะ อโนตตปัปะ) ท่ีกลาวถงึหลายแหง
โดยเฉพาะในคัมภีรฝายอภิธรรม กร็วมอยูครบในรายชือ่กเิลส ท่ีแสดงแลวน้ี

หมายเหตุ: พงึทราบความหมายของบางคํ า ซึ่งยังไมไดกลาวที่อื่น
อหริกิะ (ความไมละอายบาป —  Ahirika: shamelessness; lack of moral shame)
อโนตตปัปะ (ความไมเกรงกลวัตอบาป  —  Anottappa: fearlessness of wrong-

doing; lack of moral dread)
อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
มจัฉรยิะ (ความตระหนี ่— Macchariya: stinginess; meanness)
พจนานกุรมฯ = [329]
S.V.61; A.V.13; Vbh.377. สํ.ม.19/349/90; องฺ.ทสก.24/13/18; อภิ.วิ.35/976–7/509.
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[3.15] สุข 2 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)
1. สามสิสขุ (สุของิอามสิ, สุขอาศยัเหยือ่ลอ, สุขขึน้ตอวตัถคุอืส่ิงเสพหรือ
กามคุณ — Sàmisa-sukha: carnal or sensual happiness)
2. นิรามสิสขุ (สุขไมองิอามสิ, สุขไมตองอาศยัเหยือ่ลอ, สุขไมขึน้ตอส่ิง
เสพ, สุขโปรงโลงเพราะใจสงบหรือไดรูแจงตามเปนจริง, สุขที่เปนอสิระ
[อยางสูงสุดคอืนพิพาน] — Niràmisa-sukha: happiness independent of 
material things or sensual desires; bliss of freedom)
พจนานกุรมฯ = [53]
A.I.80. องฺ.ทุก.20/313/101.

[3.16] นิพพาน 2 (สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแลว, ภาวะที่เปน
สุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไรทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ — Nibbàna:
Nirvàõa; Nibbàna) ในพระบาลีเรียกวา นิพพานธาตุ 2
1. สอุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ — Saupàdisesa-
nibbàna: Nibbàna with the substratum of life remaining)
2. อนุปาทิเสสนิพพาน (นพิพานไมมีอุปาทิเหลือ — Anupàdisesa-
nibbàna: Nibbàna without any substratum of life remaining)

นพิพาน 2 อยางนี้ มพีทุธพจนตรสัอธบิายไววา (ขุ.อิติ.25/222/258=It.38.)

1. = ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ (= กิเลสปรินิพพาน — Kilesa-
parinibbàna: extinction of the defilements)
2. =ดับกิเลส ไมมีเบญจขันธเหลือ (= ขันธปรินิพพาน — Khandha-
parinibbàna: extinction of the Aggregates) หรือ
1. = นิพพานของพระอรหันตผูยังเสวยอารมณที่นาชอบใจและไมนาชอบ
ใจทางอินทรีย 5 รับรูสุขทุกขอยู
2. = นิพพานของพระอรหันตผูระงับการเสวยอารมณทั้งปวงแลว
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อนึง่ พงึสังเกตวา นพิพาน 2 นี ้มคีวามหมายตางจาก บุคคล 2 กลาวคอื
1. สอุปาทิเสสบุคคล = พระเสขะ
2. อนุปาทิเสสบุคคล = พระอเสขะ
พจนานกุรมฯ = [27]
It.38; A.IV.77,379. ขุ.อิติ.25/222/258; องฺ.สตฺตก.23/53/77; องฺ.นวก.23/216/394.

[3.17] อริยบุคคล 4 (บุคคลผูประเสริฐ, ผูบรรลุธรรมพิเศษ    
ตัง้แตโสดาปตตมิรรคขึน้ไป, ผูเปนอารยะในความหมายของพระพทุธศาสนา 
— Ariya-puggala: noble individuals; holy persons)
1. โสดาบัน (“ผูถึงกระแส”, ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว
— Sotàpanna: Stream-Enterer)
2. สกทาคาม ี(“ผูกลับมาอกีครัง้เดยีว”, ทานผูบรรลสุกทาคามผิลแลว
— Sakadàgàmã: Once-Returner)
3. อนาคามี  (“ผูไมเวยีนกลับมาอกี”,   ทานผูบรรลุอนาคามผิลแลว
— Anàgàmã: Non-Returner)
4. อรหนัต (“ผูควร”, “ผูหกัก ําแหงสงสารแลว”, ทานผูบรรลอุรหตัตผล
แลว — Arahanta: the Worthy One)

พระอริยบุคคล 4 ระดับนี้ แตละระดับแยกเปนคูหนึ่งๆ จึงรวมเปน 
พระอรยิบคุคล 8

แยกเปน มรรคสมงัค ี(ผูพรอมดวยมรรค) 4, ผลสมังคี (ผูพรอมดวยผล) 4
1. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงโสดาปตติผล (พระผูตัง้อยูในโสดาปตติมรรค —
one who has worked for the realization of the Fruition of Stream-
Entry; one established in the Path of Stream-Entry)
2. โสดาบัน (ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว, พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล — one 
who has entered the Stream; one established in the Fruition of Stream-
Entry; Stream-Enterer)
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3. ทานผูปฏิบตัเิพือ่ท ําใหแจงสกทาคามผิล (พระผูตัง้อยูในสกทาคามมิรรค — one 
who has worked for the realization of the Fruition of Once-Returning; 
one established in the Path of Once-Returning)
4. สกทาคาม ี (ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในสกทาคามิผล —one 
established in the Fruition of Once-Returning; Once-Returner)
5. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงอนาคามิผล (พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค — 
one who has worked for the realization of the Fruition of Non-
Returning; one established in the Path of Non-Returning)
6. อนาคาม ี (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในอนาคามิผล — one
established in the Fruition of Non-Returning; Non-Returner)
7. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงอรหัตตผล (พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค — one 
who has worked for the realization of the Fruition of Arahantship; one 
established in the Path of Arahantship)
8. อรหันต (ทานผูบรรลุอรหัตตผลแลว, พระผูตั้งอยูในอรหัตตผล — one 
established in the Fruition of Arahantship; Arahant)

ทัง้ 8 ประเภทนี ้ในบาลทีีม่าทัง้หลายเรยีกวา ทกัขไิณยบคุคล 8

พระอรยิบุคคล 4 หรอื 8 นี ้จัดรวมเปนพระอรยิบคุคล 2 ประเภท คอื
1. เสขะ (พระเสขะ, พระผูยังตองศึกษา ไดแกพระอริยบุคคล 7 เบื้อง
ตนในจํ านวน 8 — Sekha: the learner)
2. อเสขะ (พระอเสขะ, พระผูไมตองศึกษา ไดแกผูบรรลุอรหัตตผลแลว 
คือ พระอรหันต — Asekha: the adept; the arahant)

ทั้ง 2 ประเภทนี้ ในบาลีที่มาเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 2.
ดู [3.5] สังโยชน 10 .

พจนานกุรมฯ = [56; 57; 55]
D.I.156. นัย ที.สี.9/250–253/199–200.
D.III.255; A.IV.291; Pug 73. ที.ปา.11/342/267;อง.ฺอฏก.23/149/301; อภิ.ปุ.36/150/233.
A.I.62. [3.17] องฺ.ทุก.20/280/80



พิเศษ
ผูศรัทธาควรทราบ

[4.1/๔๕] สงัเวชนยีสถาน 4 (สถานทีเ่ปนทีต่ัง้แหงความ
สังเวช, ที่กระตุนเตือนใจ, สถานที่เนื่องดวยพุทธประวัต ิ ซ่ึงพุทธศาสนิกชน
ควรไปดูเพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความไมประมาท จะไดเรงขวนขวาย
ประกอบกุศลกรรม และสํ าหรับผูศรัทธาจะไดจาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูน
ปสาทะ  กระทํ าสักการะบูชา  อันจะนํ าใหเขาถึงสุคติโลกสวรรค  —
Sa§vejanãyaññhàna: places apt to cause the feeling of urgency;
places made sacred by the Buddha’s association; places to be 
visited with reverence; the four Buddhist Holy Places)
1. ชาตสถาน (ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ อุทยานลุมพินี —      Jàtaññ
hàna: birthplace of the Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
คอื ควงโพธิ์ที่ตํ าบลพุทธคยา — Abhisambuddhaññhàna: place
where the Buddha attained the Enlightenment)
3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา
ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร คอื ทีป่าอสิิปตนมฤคทายวนั แขวงเมอืงพาราณสี
ปจจุบันเรียกวาสารนาถ — Dhammacakkappavattanaññhàna:
place where the Buddha preached the First Sermon)
4. ปรินิพพุตสถาน (ที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาล-
วโนทยาน เมืองกุสินารา — Parinibbutaññhàna: place where the
Buddha passed away into Parinibbàna)
พจนานกุรมฯ = [188]
D.II.140. ที.ม.10/131/16 



ความเปนมา และลักษณะทั่วไป
ของ

“ภมิูธรรมชาวพทุธ”

จากจุดเริม่ท่ีคุณโยมนาม พนูวตัถุ จะพมิพหมวดธรรมเรือ่งคุณพระรตันตรยั 
และหมวดธรรมอืน่ท่ีงายๆ ซึง่ไดเลอืกคัดจาก พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม
รวม ๑๖ หมวด ใน ๑๒ หนา ทํ าเปนหนังสือเลมเล็กๆ และไดแจงใหทราบเมื่อ ๕ 
มิ.ย. ๒๕๔๖ เน้ือหาสาระไดงอกและขยายมาจนกลายเปนหนังสอืเลมน้ี

ครัง้น้ัน ผูเรยีบเรยีงไดเลอืกหมวดธรรมทีน่าเรยีนรูมารวมเพิม่ขึน้ กลายเปน ๔๕ 
หมวด ใน ๖๔ หนา เม่ือจัดเตรียมเรยีบรอยแลว ไดพมิพครัง้แรกเสรจ็เม่ือ ๒๔ ก.ค. 
๒๕๔๖ ตรงพอดีมงคลวารอายุครบ ๙๓ ป ของคุณโยมนาม พนูวตัถุ

ในการจัดทํ าชวงนั้น และหลังจากนั้น หนังสือน้ี มีความเปนมา และลักษณะ
ท่ัวไป ท่ีควรทราบ ดังน้ี
• แมวาจะน ําหมวดธรรมมาจาก พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม แตได

จัดกลุมจัดหมูใหม ไมเรยีงตามล ําดับตวัเลขและอกัษรอยางพจนานุกรมฯ น้ัน โดย
ในทีน้ี่ จดัเปนชดุเปนประเภท ตามระบบความสมัพันธของหลกัธรรม และใหเหมาะ
กบัการใชเลาเรยีนศึกษาปฏบัิติ (ไมมุงส ําหรบัการคนหาอยางพจนานุกรมฯ)   

• ท่ีวามี ๔๕ หมวดธรรมนั้น ถานับตามพจนานุกรมฯ  มี ๖๖ หมวดธรรม แตท่ี
จ ํานวนลดลงไปถงึ ๒๑ หมวดนัน้ กเ็พราะหลายหมวดเปนเรือ่งเนือ่งกนั มาดวยกนั 
ควบคูกนั หรอืเปนสวนขยายกนั (เชน บญุกริยิาวตัถ ุ3 กบั บญุกริยิาวตัถุ 10) 
จงึจดัรวมใหอยูดวยกนั

• แมจะจัดลํ าดับหมวดธรรมใหมตางระบบ แตไดบอกเลขลํ าดับหมวดใน
พจนานุกรมฯ กํ ากับไวทายหมวดธรรมนั้นๆ ดวย เพื่อใหโยงกับพจนานุกรมฯ  

น้ัน และสามารถยอนไปคนได
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• เน่ืองจากหนังสือน้ีมีหมวดธรรมจํ านวนไมมาก และตองมีการจัดเตรียมตนฉบับ
ใหมอยูแลว อีกท้ังมีลักษณะเฉพาะบางอยาง เชน มีหมวดธรรมทีเ่กีย่วเน่ืองมา
เขาชดุดวยกนั และมุงใหไดประโยชนในการใชศึกษาเลาเรยีนอยางเปนลํ าดับและ
เปนระบบ จึงไดถือโอกาสปรับปรุงเพิ่มเติมคํ าอธิบาย ตลอดจนเชื่อมโยงเนื้อหา
ใหตอเน่ืองกันดวย

คํ าอธิบายที่ปรับ-เพิ่มในหนังสือน้ี ถือเปนสวนปรับปรุงของพจนานุกรมฯ ท่ี
จะน ําไปใชในการพมิพครัง้ตอไปดวย อยางนอยกเ็ปนผลดีพลอยไดในขณะที่ยัง
ไมมีโอกาสชํ าระพจนานุกรมฯ ใหมตลอดทัง้เลม

• ดวยเหตผุลขางตน จงึตัง้ชือ่หนังสอืน้ีวา ภูมธิรรมชาวพทุธ ซึง่กลายเปนหนังสอืใหม
อกีเลมหน่ึง โดยจดัเขาในชดุเดียวกบั วนิยัชาวพทุธ และ ธรรมนญูชีวติ
จาก วนิยัชาวพทุธ เปนฐาน บุคคลกาวกวางออกไปสูการดํ าเนินชวีติทีดี่งาม งอก

งาม มีความส ําเรจ็ ในแง ดาน และสถานะตางๆ ตามรายละเอยีดใน ธรรมนญูชีวติ
พรอมน้ัน จาก วนิยัชาวพทุธ เปนฐาน เขากาวลึกลงไปกบัการพฒันาในตนเอง

ใหเขาถงึความจรงิและความสมบรูณของชวีติ ตามหลกัการใน ภูมธิรรมชาวพทุธ
• โดยสรปุ ภูมธิรรมชาวพทุธ เปนสวนคัดยอดของ พจนานกุรมพทุธศาสตร 

ฉบบัประมวลธรรม เปนเหมือนคูมือประจ ําตัว ซึง่สาธชุนผูใครธรรม ใฝกศุล 
หรอืปรารถนามงคลทีแ่ท อาจใชเปนดังหลกัสตูรหรอืแมบทในการพัฒนาความ
เปนชาวพทุธ และเปนแบบส ําหรบัวดัหรอืตรวจสอบคณุสมบติัแหงความเปนชาว
พทุธของตน

• ในหนังสือ ภูมธิรรมชาวพทุธ น้ี ใชตัวเลขหลายแบบ แตในเนื้อหาหมวดธรรม ใช
ตัวเลขฮินดู-อาระบกิ (1 2 3 4 5…) เพราะมีท้ังพากยภาษาไทยและพากยภาษา
องักฤษ จะไดสะดวกที่จะใชประโยชนรวมกัน

• ในการพิมพครั้งแรก มีจํ านวนหมวดธรรมตามพจนานุกรมฯ ๖๓ หมวด จดัรวม
เปน ๔๕ หมวด ตองบบีอดัขอมูลอยางมาก จงึพมิพลงไดใน ๖๔ หนา
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หลงัจากพิมพครั้งแรกนี้แลว ไดเติมหมวดธรรม และปรับปรุงเพิ่มคํ าอธบิาย
เปนตน อกีหลายแหง (ตัดออกแหงหนึง่ ๙ บรรทดั ในหนา 36) จึงมีเน้ือหาเพิ่ม
ขึน้มาก แตก็ไดบีบอัดขอมูลจนลงใน ๖๔ หนาเทาเดิม

อยางไรก็ตาม ตอมา ไดจัดทํ าอีกฉบับหนึ่งที่ไมบีบอัดขอมูลมากนัก ขยาย
เปนฉบับโปรง ๘๐ หนา โดยตัง้ใจวาจะคงเนือ้หาไวเทาเดิม แตในทีส่ดุไดเพิม่หมวด
ธรรมเขามา ๔ หมวด และเพิม่คํ าอธิบายในทีอ่ืน่ๆ อกี ๕-๖ หนา

(ที่จริงนั้น ระหวางเตรียมการในการพิมพครั้งแรก ไดทํ าไวอีกฉบับหนึ่ง ม ี ๔๐
หมวดธรรม ใน ๓๒ หนา เรียกวา “ฉบับเล็ก” ซึง่ไดเก็บไว - ยังไมพิมพ)

• เปนความลงตัววา ฉบับขยาย ท่ีมี ๔๕ หมวดธรรม ใน ๘๐ หนา น้ัน ตรงกับตัว
เลขพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ในพระชนมชีพ ๘๐ วัสสกาล

หมายเหตุ: บันทึกขอควรทราบ เพิ่มเติม
- ภูมิธรรมชาวพทุธ ฉบับเดิมซึ่งมีความหนา ๖๔ หนา ไดพิมพครั้งแรกเสร็จเม่ือ

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
- ภูมิธรรมชาวพทุธ ฉบับที่ขยายใหโปรงขึ้นเปน ๘๐ หนา พรอมท้ังไดปรับปรุง

เสริมคํ าอธิบาย และเพิ่มเติมสาระใหเต็มประโยชนมากขึ้น เสรจ็สิน้เม่ือ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ (พิมพครั้งที่ ๒)
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หมายเหตุ:
คัมภีรสํ าคัญที่ใชอางกันทั่วไป ไดนํ ามาลงไวเกือบทั้งหมด แมวาบางคัมภีรจะมิไดมีการ

อางอิงในหนังสือน้ี
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